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Pengantar 
 
 
Oleh Joscev Audivax 
(Pemimpin Redaksi dan Penasehat Tarot Journey 
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Pengetahuan haruslah dibagikan, dan 
perkembangan suatu bidang juga akan terdorong jika 
orang-orang yang menggelutinya dapat saling berbagi 
pengetahuan. Berawal dari sumbangan tulisan-tulisan di 
majalah Tarot Journey, terkumpullah beragam tulisan 
yang berguna bagi siapapun yang ingin memelajari tarot. 

Ada tigabelas tarot reader, berbagi pengalaman 
dan pengetahuan dengan gayanya masing-masing. Mulai 
dari tarot reader yang senior seperti Leonardo Rimba, 
hingga para tarot reader muda seperti Wiendy Nathalia. 
Tentu ini suatu hal yang luar biasa dan patut disyukuri. 
Semangat berbagi ini, menunjukkan kesungguhan untuk 
maju dan berkembang bersama-sama. 

Terima kasih untuk para pembaca yang telah 
men-download majalan Tarot Journey yang terbit dua 
bulan sekali, atau men-download kumpulan tulisan ini. 
Semoga semangat berbagi ini, dapat semakin meluas 
dengan adanya buku ini di tangan Anda, dan semoga apa 
yang dibagikan ini dapat menjadi pertumbuhan dan 
perkembangan kita bersama. 

Selamat membaca, selamat menikmati berbagi 
pengetahuan! 
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Sebelum Membaca Jurnal Ini… 
 
 
Oleh Rendy Fudoh 
(Pemimpin Redaksi Tarot Journey Indonesia) 

 
Semua bermula dari suatu komunitas yang 

bernama Klub Tarot Jakarta. Komunitas tersebut, 
dibandingkan komunitas tarot lainnya di seluruh 
Indonesia, telah berhasil mencapai prestasi yang paling 
tinggi.  

Betapa tidak? Klub Tarot Jakarta pernah diliput 
sebagai komunitas unik baik oleh TV lokal maupun TV 
nasional, pernah diliput oleh media cetak regional 
maupun nasional, pernah masuk radio baik regional 
maupun nasional, pernah masuk acara reality show, ada 
kartu nama sendiri ada bonus pekerjaan juga, bahkan 
suatu komunitas tarot manapun di Indonesia, serasa tidak 
mungkin tidak mengenal Klub Tarot Jakarta. 

Sebagian dari anggota kami pun karirnya sangat 
‘menyeramkan’. Ada yg juara se-Asia Tenggara dan soon 
to be JUARA INTERNASIONAL! (amin!!!), ada yang sudah 
punya manajemen fortune teller sendiri, ada yang sudah 
menjadi mentalist terbaik, ada yang berprofesi menjadi 
ahli teknologi informasi terbaik di Indonesia, ada dokter 
kecantikan, pemain saham paling berhasil, motivator 
paling realistis namun tetap membuat pendengarnya 
semangat, seorang astrologer paling detail dan teliti, 
pengacara yang paling objektif, pentolan suatu komunitas 
spiritual yang paling kompeten di Indonesia, dan masih 
banyak lagi. 

Namun dengan banyaknya prestasi dari setiap 
anggota KTJ, tentu sebagian besar juga dibarengi dengan 
ego yang cukup tinggi. Bayangkan layaknya film Avengers 
yang menggabungkan banyak superhero dengan klaim 
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dirinya nomor 1 dan punya ciri khas sendiri – sendiri. 
Seperti itulah situasi dan kondisi dari anggota Klub Tarot 
Jakarta. 

Hanya saja, apabila sebagian besar masyarakat 
melihat penyatuan orang – orang berego tinggi hanyalah 
terjadi di film – film, kali ini kami bisa membuktikan kalau 
situasi yang ideal tersebut bisa tercapai juga didunia 
nyata.  

Dan jurnal ini menjadi suatu bukti konkrit bahwa 
orang – orang yang ahli di tarot dan memiliki ciri khas 
masing – masing pun ternyata bisa bersatu dan memberi 
satu kontribusi besar di dunia pertarotan di Indonesia.  

Mungkin setelah ini, kami semua kembali ke jalur 
karir kami masing – masing, mungkin setelah ini masih 
akan ada konflik – konflik yang belum terselesaikan 
diantara sesama tarot reader, dan bisa saja akan ada 
pergantian peta pertemanan diantara para tarot reader.  

Namun lepas dari itu, buku ini bisa menjadi 
inspirasi dan pengingat untuk kedepannya bahwa 
meskipun ada sangat banyak aliran sungai, semuanya 
bermuara ke laut. Apapun metode yang kami masing – 
masing miliki dan pergunakan, semua untuk membawa 
manfaat bagi orang banyak. 

 
 
 

Jakarta, 2013 
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Tarot, 
Klenik Atau 
Ilmiah? 

Oleh Audivax 

 

“The truth has never been of any real 
value to any human being – 
 it is a symbol for mathematicians and 
philosophers to pursue.  
In human relations kindness and lies are 
worth a thousand truths.” 
 

Graham Greene 
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Apakah Tarot 
termasuk klenik? 
Pertanyaan-pertanyaan 
senada pernah dilontarkan 
sehubungan dengan buku 
”Psikologi Tarot” yang saya 
dan Leonardo Rimba tulis.  

 
Pertanyaan tersebut 

umumnya dilontarkan oleh 
mereka yang memiliki 
background psikologi, 
karena pada buku tersebut 
saya menggunakan judul 
”Psikologi Tarot”, yang 
berarti mengombinasikan 
antara Psikologi sebagai 
ilmu dan pembacaan kartu 
tarot.  

 
Lalu, bagaimana sebenarnya pemahaman ilmiah 

menurut mereka? Ternyata, menurut mereka ilmiah 
adalah bisa direplikasi dengan hasil yang sama. Ketika 
ditanya lebih jauh, mengapa kriteria ilmiah seperti yang 
anda sebutkan? Umumnya mereka segera 
mempraktekkan sesuatu yang sudah dikuasai oleh 
burung kakatua jauh sebelum psikologi diresmikan 
sebagai ilmu, yaitu mengulang hafalan jawaban 
”Begitulah yang diajarkan waktu kuliah”. 

 
Cara pemahaman mengenai ’ilmiah’ semacam 

itu, jelas bukan cara memahami secara ilmiah melainkan 
justru klenik, yaitu mengandalkan kepercayaan buta atas 
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apa yang sebenarnya tak dipahami secara mendalam 
asal-usulnya. Jika kita mau bicara tentang keilmiahan, 
maka kita harus paham secara mendalam mengenai 
semesta pengetahuan, terutama apa yang mendasari 
ilmu pengetahuan, yaitu filsafat. Memahami suatu ilmu 
dan mengklaim pemahamannya ilmiah tapi tanpa tahu 
dasar filosofisnya, itu sama saja dengan sebuah 
pemahaman yang muncul dari dasar laut. 

 
Orang yang memahami filsafat, akan tahu 

bahwa ada begitu banyak aliran pemikiran yang 
menjadi dasar penjelasan keilmiahan suatu fenomena 
kehidupan. Secara garis besar, aliran-aliran tersebut bisa 
saya gambarkan di bawah ini: 
 

Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
Renaissance Machiavelli, 

Giordano Bruno, 
Francis Bacon 

Renaissance bisa 
diartikan ‘kelahiran 
kembali’. Secara 
umum sebenarnya 
merupakan 
gerakan kultural 
yang meliputi 
berbagai aspek di 
Eropa. Inti dari 
masa ini adalah 
pemberontakan 
atau pembacaan 
secara berbeda 
nilai-nilai kuno 
(terutama Yunani 
dan Romawi) 
dibanding apa 
yang sebelumnya 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
telah dimapankan 
di abad 
pertengahan. 
Namun, 
Renaissance 
menjadi awal dari 
munculnya era 
pencerahan atau 
Aufklärung. 
 

Pencerahan William Wollaston, 
Anthony Collins, 
John Troland, Pierre 
Bayle, Denis Diderot, 
Jean le Rond, De la 
Metrrie, Condillac, 
Helvetius, Holbach, 
Voltaire, 
Montesquieu, De 
Nemours, Quesnay, 
Turgot, Rousseau, 
Thomasius, Ch. 
Wolff, Reimarus, 
Mendelssohn, 
Lessing, dll 

Setiap penjelasan 
didukung oleh 
sumber primer dan 
legitimasi untuk 
otoritas. 
 
Immanuel Kant 
mendefisiniskan 
sebagai kebebasan 
menggunakan 
kecerdasan 
intelektual. 
 
Inilah masa di 
mana pusat 
kebenaran 
bergeser dari hati 
nurani menuju 
pada rasio. 
 

Rasionalisme Rene Descartes, 
Baruch de Spinoza, 
Leibniz, Blaise Pascal 

Rasionalisme lebih 
merupakan metode 
atau suatu teori 
yang 
menempatkan 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
kriterium kebenaran 
bukan berdasar 
sensori melainkan 
intelektualitas dan 
cara berpikir 
deduktif 
 

Empirisme Thomas Hobbes, 
John Locke, George 
Berkeley, David 
Hume 

Empirisisme adalah 
teori untuk 
memeroleh 
pengetahuan yang 
mengedepankan 
pengalaman 
sebagai sumber 
munculnya 
pengetahuan. 
 
Empirisisme adalah 
sejumlah cara 
pandang 
mengenai 
bagaimana kita 
mengetahui 
‘sesuatu’.  
 
Empirisisme 
merupakan 
pengembangan 
dari apa yang 
dalam filsafat 
dikenal sebagai 
epistemologi. 
 
Empirisisme 
menekankan pada 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
peran pengalaman 
dan bukti, 
khususnya yang 
diperoleh dari 
persepsi sensorik. 
 

Idealisme Kant, Fichte, 
Schelling, Hegel, 
Schopenhauer 

Idealisme adalah 
teori filosofis yang 
menekankan 
pemahaman 
bahwa titik alami 
yang ultima dari 
realitas adalah 
berdasar pada 
pikiran atau ide. 
Apa yang kita 
pahami sebagai 
‘dunia riil’ tak akan 
bisa dipisahkan dari 
pikiran, kesadaran 
maupun persepsi. 
 

Konservatisme 
dan 
Anarkhisme 

De Maistre, De 
Bonald, 
Chateaubriand, De 
Lamennais, Destutt 
de Tracy, De Volney, 
Cabanis, De Biran, 
Fourier, Saint-Simon, 
Proudhon 

Konservatisme 
adalah istilah yang 
akrab di dunia 
politik dan sosial. 
Istilah ini berasal 
dari bahasa Latin 
‘conservere’ yang 
artinya untuk 
mengamankan 
atau memelihara. 
Konservatisme 
mengindikasikan 
adanya dukungan 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
pada tradisi dan 
nilai tradisional, 
meskipun makna 
dari nilai tersebut 
telah berubah di 
berbagai negara 
dan seiring periode 
waktu 
 
Anarkhisme adalah 
filosofi politik yang 
menyilangkan 
antara teori dan 
sikap yang muncul 
sebagai pernyataan 
untuk mereaksi hal 
yang dianggap 
tidak penting, tidak 
tepat atau tidak 
diinginkan. 
 
Tak ada definisi 
tunggal untuk 
menjelaskan posisi 
anarkis, dan apa 
yang menjadi 
tujuan anarkis 
adalah untuk 
(selalu) menata 
ulang suatu yang 
telah secara familiar 
diterima. 
 

Positivisme A Comte, J.S. Mill, 
Spencer 

Positivisme adalah 
filosofi yang 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
berpegang bahwa 
pengetahuan 
otentik hanyalah 
yang diperoleh 
berdasar 
pengalaman sense 
yang aktual. 
 
Spekulasi metafisik 
dihindari. 
Pendekatan positivis 
inilah yang 
kemudian menjadi 
tema yang kembali 
berulang sejak jalan 
Yunani kuno 
hingga sekarang, 
dan mengambil 
peran dominan 
dalam 
pengetahuan. 
 

Materialisme Feuerbach, Marx Filosofi materialisme 
berpegang bahwa 
hanya hal yang 
eksis yang layak 
diperhitungkan, 
dan ini merupakan 
bentuk lain dari 
fisikalisme. 
 
Secara mendasar, 
segala hal 
dikomposisi oleh 
materi dan semua 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
fenomena 
(termasuk 
kesadaran) adalah 
hasil dari interaksi 
materi. Maka itu, 
materi adalah satu-
satunya substansi. 
Sebagai suatu teori, 
materialisme 
termasuk dalam 
klasifikasi ontologi 
monistik. 
 

Eksistensialisme Kierkegaard, 
Nietzche 

Eksistensialisme 
adalah istilah yang 
diterapkan pada 
pemikiran sejumlah 
filsuf yang muncul 
antara abad 19 
hingga 20. 
 
Mereka 
menempatkan 
manusia sebagai 
subjek, tapi bukan 
subjek berpikir ala 
cartesian, namun 
subjek yang 
menampak dalam 
perilakunya, 
perasaannya, serta 
individualitas 
kehidupannya, 
yang semua itu 
merupakan bagian 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
dari eksistensinya, 
atau ‘Ada’-nya di 
dunia. 
 
Filsafat Eksistensial 
bisa dikenali dari 
konsepnya 
mengenai 
manifestasi eksplisit 
dari sikap 
eksistensial 
manusia, yang 
umumnya dimulai 
dari disorientasi 
atau kegundahan 
karena perasaan 
tak bermakna atau 
dunia yang absurd. 
 
Eksistensialis 
memiliki kredo: 
Eksistensi 
mendahului Esensi. 
 

Strukturalisme  Saussure, Levi-
Strauss, dll 

Strukturalisme 
adalah sebuah 
pendekatan untuk 
human sciences 
yang berusaha 
menganalisa area 
spesifik (misal, 
mitologi) sebagai 
suatu sistem 
kompleks yang 
saling terhubung 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
antara satu bagian 
dengan bagian 
lainnya. 
 
Strukturalisme 
berawal dari analisis 
linguistik yang 
dilakukan 
Ferdinand de 
Saussure. Namun,  
para intelektual 
Perancis kemudian 
mengembangkan 
penerapannya ke 
berbagai aplikasi di 
luar linguistik, 
misalnya: 
antropologi, 
psikoanalisa, teori 
literasi dan 
arsitektur. 
 

Postrukturalisme Lacan, Foucault, 
Derrida, dll 

Postrukturalisme 
merupakan 
perkembangan 
intelektual hasil 
persilangan dari 
filsafat, psikoanalisa, 
semiotika, sosiologi 
dan teori kritis, yang 
terutama dipelopori 
oleh pemikir-
pemikir Perancis di 
abad 20. 
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Aliran Nama filsuf Deskripsi ringkas 
Gerakan 
postrukturalisme 
sulit untuk 
didefinisikan atau 
diringkas, tetapi 
mungkin secara 
umum (dan 
reduktif) bisa 
dipahami sebagai 
respon terhadap 
strukturalisme  
 

 
Itu semua, hanyalah sebagian dari 

penggambaran semesta ilmu pengetahuan dan 
keilmiahan. Apa yang disebut sebagai ‘kriteria ilmiah 
adalah bisa direplikasi dengan hasil sama’, sebenarnya 
disumbang oleh aliran renaissance, yang kemudian 
berlanjut di sebuah era penting, yaitu pencerahan, yang 
kemudian melahirkan aliran-aliran semacam: positivisme, 
rasionalisme dan empirisisme. Sementara itu, ’keilmiahan’ 
yang dilandasi aliran pemikiran lain, misalnya 
eksistensialisme, justru menolak keberulangan dan 
berfokus pada otentisitas. Hal yang sama juga terjadi 
pada postruktralisme, yang menolak segala bentuk pusat 
absolut atau yang menstabilkan. 

 
Filsafat diajarkan di sejumlah jurusan non-filsafat, 

termasuk di psikologi. Apa gunanya? Supaya mereka 
tahu akar pemikiran yang menjadi dasar suatu teori. 
Namun, tak banyak yang paham hal ini. Umumnya 
filsafat cuma dianggap mata kuliah syarat lulus, atau 
malah menganggap sebagai ilmu sulit yang tak ada 
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gunanya. Ini yang kemudian membuat berkembangnya 
banyak metode yang tanpa didasari keilmuan dan dasar 
pemikiran yang jelas. Itulah sebenarnya yang tidak 
ilmiah. 

 
Nah, pertanyaannya kemudian adalah: ”Lalu, 

bagaimana yang ilmiah itu?”. Di sini saya akan 
menjawab, bahwa dari semua aliran filsafat, termasuk 
yang tak saya cantumkan pada tabel di atas. Keilmiahan 
sebenarnya dapat diakui ketika orang mampu 
membangun pemikirannya di atas landasan ontologis, 
epistemologi dan aksiologi (atau metodologi) yang kuat. 

 
Saya akan ambil contoh dengan kartu 

Rorschach atau kartu bercak tinta yang diajarkan sebagai 
mata kuliah di psikologi. Apakah kartu Rorschach ilmiah? 
Bagaimana jika kemudian seorang yang tak pernah 
menggunakan kartu Rorschach, tak tahu menahu 
penjelasan kartu tersebut, lantas diberi kesempatan 
menggunakan kartu-kartu tersebut, lalu secara tepat 
mampu membidik kondisi psikis seseorang? Apakah itu 
ilmiah? 

 
Jawabannya ”Tidak!”. Karena dengan demikian 

orang tersebut sebenarnya tidak mempunyai landasan 
ontologis, epistemologi dan aksiologi yang kuat. Cara 
seperti itu sama dengan peramal tarot yang tak mau 
pusing dengan ontologi, epistemologi dan aksiologi 
simbol-simbol dalam kartunya, tapi mampu 
menggunakannya secara jitu untuk meramal kondisi 
kliennya. Jadi, kartu Rorschach yang konon ilmiah pun, 
bisa dikategorikan klenik jika penggunanya tidak paham 
ontologi, epistemologi dan aksiologi, namun sebatas 
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piawai menggunakannya untuk menebak secara tepat 
kondisi klien. 

 
Sebaliknya, mereka yang paham benar ontologi, 

epistemologi dan aksiologi dari kartu-kartu Rorschach, 
sekaligus piawai menggunakan untuk membidik kondisi 
psikis klien secara jitu, merekalah yang pantas disebut 
orang-orang yang ilmiah. Sebutan itu bisa ditengarai 
karena bukan saja paham keilmiahan namun juga 
piawai dengan keilmiahannya. Sama juga dengan 
penggunaan kartu-kartu tarot untuk konseling psikologi, 
jika mereka memahami benar ontologi, epistemologi 
dan aksiologi-nya, maka mereka pun bisa dikategorikan 
ilmiah. 

Lalu, bagaimana ontologi, epistemologi dan 
aksiologi tarot? Saya coba berikan ringkasannya. Secara 
ontologis, keberadaan kartu tarot berada di antara 
keberadaan media-media lain menggunakan simbol 
untuk mengakses bawah sadar manusia. Dalam 
psikologi misalnya, terdapat sejumlah media seperti: Tes 
Grafis, TAT, Rorschach, SSCT dan banyak lagi. Sedangkan 
secara epistemologis, mekanisme simbol, terutama yang 
bersifat mitologis, bisa ditemui dalam literatur-literatur 
psikoanalisa. 

 
Bagaimanapun, simbol-simbol kartu tarot pernah 

dibahas setidaknya oleh Jung, juga Levi-Strauss. 
Pembahasan itu masih bisa dipertemukan lagi dengan 
aliran Psikologi Transpersonal, dan bahkan 
Postrukturalisme. Dalam buku ’Psikologi Tarot’, kami 
sudah menunjukkan mengenai hal itu, dan dalam buku 
ini, kembali kami menunjukkan bagaimana jungian, 
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strukturalisme dan postrukturalisme bisa digunakan 
membahas tarot secara ilmiah. 

 
Aksiologi Tarot, adalah cara penggunaan atau 

aplikasi praktisnya, misalnya: ada tebaran dengan pola 
tertentu, ada ketentuan-ketentuan tertentu yang 
dikembangkan si tarot reader, dan seterusnya. Sejauh ia 
mendasarinya dari ontologi dan epistemologi, maka ia 
termasuk bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

 
Sekarang balik lagi ke tudingan dari orang-orang 

psikologi, bahwa tarot adalah klenik. Tudingan itu bisa 
dengan mudah dibalik jika mereka tak mampu 
menjelaskan ontologi, epistemologi dan aksiologi dari 
semua bentuk alat tes psikologi, terutama yang berbasis 
proyeksi semacam kartu Rorschach dan Thematic 
Apperception Test (TAT). Dan kemudian bisa dilihat, 
akan banyak mereka yang lulusan psikologi, baik sarjana, 
master maupun doktor, yang justru sangat klenik karena 
ketakpahaman mereka akan psikoanalisa yang menjadi 
dasar ontologi dan epistemologi tes berbasis proyeksi 
alam-bawah-sadar. 
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Tarot Dan 
Psikologi 
Simbol 

Oleh Audivax 
 

““We think only in signs” 

 

Charles Sanders Peirce 

The Collected Papers of Charles Sanders 
Peirce, (1931) 
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Tarot, dalam dunia akademis, khususnya 
psikologi, belakangan mulai banyak diminati. Bulan Mei 
2012 lalu misalnya, saya diundang untuk memberikan 
workshop tarot dan psikologi di sebuah fakultas psikologi 
di Jakarta. Pada bulan Maret 2012, saya dan beberapa 
teman juga sempat diundang untuk menjadi pengajar 
tamu pada sebuah mata kuliah psikologi di salah satu 
fakultas psikologi di Surabaya. Minat yang mulai muncul 
tersebut mendasari saya untuk menulis artikel ini. 
 

Jika berbicara mengenai keterkaitan tarot dan 
psikologi, umumnya orang hanya mengaitkan dengan 
psikoanalisa. Namun, sebenarnya ada suatu bidang studi 
psikologi yang lebih spesifik terkait, yaitu Psikologi Simbol. 
Studi Psikologi Simbol sendiri tidak diajarkan di mata 
kuliah pada fakultas psikologi di Indonesia, namun studi 
ini dekat dengan berbagai ranah keilmuan lain (Lihat 
peta Tarot dan Psikologi Simbol dalam Aliran Pemikiran). 
 

Penulis mendefinisikan Psikologi Simbol sebagai 
studi mekanisme psikis individu dalam interaksinya 
dengan simbol-simbol dalam kehidupannya. Konfigurasi 
dalam diri individu serta budaya memungkinkan 
terjadinya beragam cara berinteraksi, baik dalam 
decoding maupun encoding simbol. Makna, adalah 
tujuan dari interaksi tersebut, dan kedalaman 
pembacaan menentukan seberapa utuh makna dapat 
ditemukan. 
 

Ketika memelajari simbol, satu prinsip yang mesti 
dipahami adalah simbol selalu merupakan representasi 
dari apa yang tak hadir di realita. Misalnya, simbol 
bendera merah putih, menjadi representasi dari 



 

23 

 

perasaan berani (warna merah) dan suci/kebenaran 
(warna putih). Zat-zat Ilahi juga tak bisa dengan mudah 
dijelaskan dengan pengkalimatan namun lebih mudah 
melalui simbol.  
 

Pengalaman transendental, juga seringkali lebih 
mudah dijelaskan dengan simbol. Dalam psikologi, studi 
mengenai pengalaman transendental bahkan mulai 
mendapat porsi dengan munculnya mazhab Psikologi 
Transpersonal. Mazhab ini melakukan studi bagaimana 
aspek spiritualitas membentuk diri seseorang. Tak pelak, 
simbol menjadi penting di sini. Salah satu studi yang 
menggunakan simbol dan kaitannya dengan 
membangkitkan inner spirit, adalah logoterapi yang 
ditemukan oleh Viktor Frankl melalui pengalamannya 
bertahan hidup di Kamp Konsentrasi. 
 

Berbicara simbol, seringkali juga merupakan 
representasi dari apa yang ada di Alam-Bawah-Sadar 
seseorang. Hal yang terpendam di Alam-Bawah-Sadar 
ini bisa merupakan persoalan, keinginan, atau justru 
kekuatan yang belum dikenali. Psikoanalisa, studi 
mengenai Alam-Bawah-Sadar yang dikemukakan oleh 
Sigmund Freud, mengembangkan teknik proyeksi, yaitu 
menggunakan simbol untuk memetakan simptom-
simptom di Alam-Bawah-Sadar seseorang. Carl Jung, 
murid Freud, bahkan membawa lebih jauh dengan 
melakukan studi yang disebutnya Psikologi Analitik. Ia 
meneliti simbol-simbol yang berulang dalam budaya 
dan memiliki warisan kebijaksanaan kuno. Simbol-simbol 
ini disebutnya Arketipe dan ditemukan di Alam-Bawah-
Sadar kolektif. 
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Simbol-simbol dalam kartu tarot, tak pelak merupakan 
warisan kebijaksanaan kuno. Di dalam simbol-simbol 
tersebut tersimpan nilai yang telah ada selama ribuan 
tahun. Warisan kebijaksanaan kuno, sebenarnya juga 
telah menjadi studi dalam filsafat, yaitu pada filsafat 
perennial. 
 

Pemikiran bahwa pola simbol dalam mitologi 
memiliki keberulangan, bukan melulu menjadi studi 
psikologi analitik jungian. Dalam antropologi budaya, 
dikenal nama Claude Levi-Strauss, yang meneliti 
kesimetrian sejumlah simbol dalam berbagai mite. Levi-
Strauss, kemudian dikenal sebagai bapak strukturalisme. 
Pemikirannya menjadi tonggak penting bagi 
berkembangnya ilmu lain, khususnya semiotika. Temuan 
Levi-Strauss, mengembangkan lebih jauh semiotika yang 
digagas Ferdinand de Saussure. Jika dirunut lebih jauh, 
bahkan strukturalisme Levi-Strauss menjadi dasar bagi 
perkembangan postrukturalisme. 
 

Postrukturalisme sering disebut pula 
Posmodernisme. Aliran pemikiran ini menggeledah 
segala bentuk kebenaran absolut dan memberikan 
tempat bagi The Other atau Liyan. Bagi postrukturalisme, 
realita ibarat teks yang terbaca, dan dalam teks selalu 
ada retakan sehingga Liyan selalu menyelip di sela 
retakan itu. Teks, tak pernah merupakan sebuah 
interpretasi tunggal, melainkan multi-interpretasi. Tarot, 
berpotongan dengan postrukturalisme terutama pada 
persoalan pembacaan dan pengetahuan yang memberi 
tempat pada Yang-Lain atau Liyan. 
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Di Barat, studi mengenai simbol memiliki cabang 
bahkan jurusannya sendiri di perguruan tinggi, yaitu 
Symbologi. Studi ini mengeksplorasi simbol-simbol dalam 
berbagai kultur dan sejarah serta menemukan 
pemaknaan, atau arti rahasia di baliknya. Jika Anda 
membaca novel Da Vinci Code, cerita tersebut dilatari 
salah sau simbol yang menjadi studi Symbologi, yaitu 
mitologi Cawan Suci atau Holy Grail. Dalam tarot, simbol 
Holy Grail, muncul dalam elemen cups/ 
 

Setiap kultur di berbagai tempat di belahan bumi 
ini, memiliki simbol-simbolnya sendiri yang khas. 
Masyarakat dengan kultur tertentu, memiliki pola 
komunikasi berdasar simbol tertentu. Studi mengenai hal 
ini, ada dalam Ethnografi. Tarot, juga memiliki simbol-
simbol yang seringkali diangkat dari latar kultur tertentu. 
Itu nampak dalam berbagai macam deck. 
 

Fenomenologi, adalah ilmu yang memelajari 
bagaimana intensi dan apa yang menampak di 
hadapan. Pada pembahasan awal fenomenologi, 
Edmund Husserl mengemukakan mengenai faktor intuisi 
yang menentukan intensi dan penangkapan akan 
sesuatu yang menampak di hadapan seseorang. Di 
sinilah fenomenologi, memiliki perpotongan dengan 
tarot. Kemenampakan rangkaian simbol dalam tebaran 
kartu, pada dasarnya bersifat fenomenologis. Tebaran 
kartu, mengabarkan adanya suatu fenomena. 
 

Ilmu terakhir yang menurut saya berkaitan 
dengan tarot adalah Humanistik, ilmu yang membahas 
mengenai eksistensi individu dalam kehidupannya. Tarot, 
pada konteks tertentu bertujuan menyingkap eksistensi 
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manusia di kehidupan. Simbol-simbol dalam arkana 
mayor misalnya, sering diinterpretasi sebagai perjalanan 
hidup manusia yang berawal dari The Fool. 
 

Nah, kita telah melihat bahwa tarot bisa 
melibatkan begitu banyak ilmu dan bidang studi. Ranah 
studi tarot masih membuka banyak kemungkinan dan 
pintu masuk. Selain ilmu-ilmu yang saya sebutkan di atas, 
tentu saja masih mungkin ada ilmu lain yang bisa 
dijadikan pintu masuk membahas tarot. Studi-studi serta 
diskusi akademis mengenai tarot, adalah sebuah 
langkah maju (dan berani) untuk mengembangkan ilmu 
pengetahuan. Bagaimana pun, tarot dengan segala 
fenomenanya ada di kehidupan, dan sangat naif jika 
semata dikesampingkan dengan alasan-alasan konyol 
seperti ‘tidak ilmiah’ atau ‘klenik’. 
 

Anda tertarik mendiskusikan tarot lebih jauh? 
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Memahami 
Energi Dalam 
Interaksi 
Sosial 

Oleh Audivax 
 

“Condense some daily experience into a 
glowing symbol and an audience is 
electrified.”  

 

 Ralph Waldo Emerson 
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Pepatah mistis kuno mengatakan: kemana kita 
memusatkan perhatian, ke situlah energi mengalir. 
Setiap orang, dengan demikian memancarkan energi 
keluar dari dirinya lewat serangkaian asumsi dan 
pandangan hidupnya. Jadi, saat dua orang berinteraksi, 
keduanya saling memancarkan energi sehingga terjadi 
dialektika energi antara keduanya. Di sinilah sebenarnya 
urgensi adanya relasi positif, seperti banyak dibahas 
dalam mazhab Psikologi Positif. 

 
Seorang tarot reader, sebenarnya memainkan 

peran psikologis yang sangat penting bagi kliennya. 
Dalam proses interaksi pembacaan tebaran, tarot reader 
menggunakan beragam style. Psikologi Positif, barangkali 
adalah sebuah style yang bisa dipertimbangkan, 
terutama dalam memahami bagaimana klien memiliki 
drama-drama dalam hidupnya, dan mengubah drama 
negatif mereka menjadi positif. 

 
Psikologi Positif, sebenarnya berusaha 

membawa individu pada semacam Authentic Happiness 
atau Kebahagiaan Sejati. Prinsipnya, semua orang 
menginginkan sebuah tujuan yang sama, yaitu 
Kebahagiaan. Hanya saja, orang kerap rancu dalam 
membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan 
atau kenyamanan, yang sifatnya semu. 

 
Kebahagiaan Sejati hanya bisa diperoleh ketika 

mendapatkan energi yang sifatnya natuur. Ini adalah 
energi yang menumbuhkan. Sementara hal-hal yang 
sifatnya semu seperti kesenangan, didapat melalui 
energi yang seringkali tidak bersifat menumbuhkan. 
Seorang tarot reader, dapat membaca pola perolehan 
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energi dari klien, melalui masalah yang dia ceritakan dan 
apa yang terbaca dalam tebaran. 

 
Dalam relasi, energi-energi yang tidak 

menumbuhkan itu biasanya diperoleh lewat permainan 
peran. James Redfield, dalam Celestine Prophecy dan 
Celestine Vision menyebut ini dengan istilah ‘drama 
pengendalian’. 
 
 
 
Konflik adalah Perebutan Energi dengan 
cara salah. 
 

Sumber konflik-konflik tidak masuk akal di dunia 
manusia, sebenarnya terjadi ketika dalam relasi terjadi 
pemancaran energi yang bertujuan mendominasi satu 
sama lain atau yang satu menaklukkan yang lain dan 
menyedot energi dari yang ditaklukkannya. Inilah yang 
disebut Redfield sebagai ‘drama pengendalian’. 
Setidaknya ada empat jenis drama pengendalian: 
 
1. Tipe Aku yang Malang 
 

Drama pengendalian paling pasif adalah strategi 
korban atau ‘Diriku yang malang’. Dalam drama ini 
seseorang tidak secara langsung bersaing 
memerebutkan energi, melainkan mencari perhatian 
serta penghargaan dengan cara memanipulasi rasa 
simpati. 
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Di satu sisi ia mendapatkan penderitaan, namun 
di sisi lain ia mampu menarik simpati orang karena 
caranya mengolah penderitaan tersebut menjadi 
sebentuk komunikasi akan keadaan dirinya. Lewat 
simpati itulah ia mendapatkan penguatan untuk 
mengompensasi penderitaannya. Namun, cara ini jelas 
tidak menyelesaikan apa yang menjadi masalah 
sebenarnya. 

 
Semesta sebagai medan energi akan memberi 

respons dengan menciptakan dunia yang persis seperti 
dalam pandangan orang tersebut, dan dengan cara ini 
drama Diriku Malang menjadi lingkaran setan yang 
justru dikuatkan oleh orang itu sendiri. Bahkan seringkali 
orang itu pun tidak menyadari keterjebakannya. 
 
2. Tipe Dingin dan Berjarak 
 

Tipe ini sebenarnya pasif, namun tidak terlalu 
pasif jika dibanding ‘Diriku yang Malang’. Tipe ini berciri: 
mengambil jarak, memisahkan diri dan menciptakan 
misteri baik lewat penampilan maupun jawaban-
jawaban. Dengan menciptakan aura misterius dan tidak 
jelas di sekelilingnya, maka ia memaksa orang lain 
mencurahkan energi untuk menggali informasi yang 
biasanya bisa didapatkan tanpa perlu berusaha. Dengan 
cara ini Tipe Dingin dan Berjarak mendapatkan energi 
yang ia inginkan dari orang lain. 
 
3. Tipe Interogator 
 

Drama pengendalian yang lebih agresif dan 
banyak dijumpai di sekeliling, adalah tipe interogator. 
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Dalam strategi manipulasi ini, mereka menggunakan 
kritik untuk memeroleh energi dari orang lain. Di 
hadapan interogator, orang akan selalu merasa diawasi 
sehingga terbatasi geraknya. Selanjutnya, interogator 
mungkin menganggapnya tidak kompeten, kekanak-
kanakan, tidak dewasa, bodoh, dsb. Strategi ini kerap 
membuat orang yang menjadi sasaran kritik atau 
sekelilingnya menjadi tersentak, bahkan tak jarang orang 
lain memercayai kritik tersebut dan memberi dukungan 
dengan ikut-ikutan menghujani kritik yang sama. Persis di 
titik inilah sang interogator memeroleh energi dari orang 
yang dikritiknya. 

 
Sang interogator berniat terus-menerus 

menghakimi kehidupan orang lain sehingga begitu 
interaksi dimulai, orang yang lain bisa terbawa mengikuti 
cara pandangnya sehingga sang interogator 
memeroleh energi dari caranya mengkritik dan 
menghakimi orang lain. 
 
4. Tipe Intimidator 
 

Drama pengendalian paling agresif adalah 
Intimidator. Orang yang memasuki medan energi 
seorang intimidator akan merasa energinya tersedot 
habis dan tidak nyaman, bahkan merasa terancam atau 
berada dalam bahaya. Intimidator akan melakukan 
sesuatu yang mengindikasikan ia bisa tiba-tiba marah 
atau mengamuk. Ia mungkin bercerita tentang menyakiti 
orang lain atau menunjukkan betapa marah dirinya 
dengan merusak barang atau melempar barang. 

 



 

34 

 

Strategi Intimidator membuat perasaan dan 
energi orang lain tersedot karena saat merasa terancam 
orang akan benar-benar memfokuskan perhatian pada 
sang intimidator. Curahan perhatian ini akan 
menyalurkan energi kepada sang intimidator. Bahkan 
ketika orang lantas tunduk, berusaha memahami dunia 
lewat cara pandang sang intimidator, maka seketika 
sang intimidator mendapat suntikan energi yang sangat 
ia butuhkan. 
 
 
Mengatasi Kebutuhan Energi 
 

Bagaimana mengatasinya? Pepatah Sufi 
mengatakan: Aku mencari Tuhan dan hanya 
menemukan Diriku, Aku mencari Diriku dan hanya 
menemukan Tuhan. Pepatah itu menyiratkan hal yang 
sama dengan pandangan agama manapun, di mana 
jalan hidup manusia adalah menuju Tuhan. Tapi tunggu 
dulu, Tuhan di sini ternyata pencarian Tuhan bukan 
perjalanan menuju tempat nun jauh di sana, melainkan 
berawal dan berakhir pada diri kita sendiri. 

 
Surga bukan dunia pengganti kehidupan saat 

ini, namun ada pada Kebahagiaan yang bisa ditemukan 
manusia di dunia ini. Di Kebahagiaan kita akan 
menemukan energi yang membuat kita tumbuh dan 
berkembang. Semua orang sebenarnya mencari 
kebahagiaan sejati ini, namun seringkali orang menjadi 
terkecoh oleh ilusi dan tersesat untuk sekedar mencari 
kesenangan, yang dikiranya kebahagiaan. 
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Kebahagiaan, hanya nyata ketika perasaan itu 
mampu dibagi dengan orang lain. Inilah salah satu ciri 
kebahagiaan. Cara membagi kebahagiaan ini, bukanlah 
semacam mentraktir atau mendermakan sesuatu, 
melainkan membuat orang lain merasakan 
pertumbuhan ketika bersentuhan dengan apa yang kita 
bagi tersebut. Ketika orang mampu mencapai titik ini, di 
situlah ia menemukan Energi Sejati, yang memang 
sesuai dan diperuntukkan untuknya. 

 
Ciri dari orang-orang seperti ini bisa dikenali 

lewat karya hidup-nya. Mungkin saja mereka orang yang 
oleh orang lain seringkali dianggap aneh, namun entah 
bagaimana, orang-orang ini mampu membagi sesuatu 
yang membuat orang lain tumbuh. Dalam kehidupan, 
mereka bisa dikenali sebagai tokoh-tokoh besar, yang 
spiritnya tetap ada dan menghidupkan orang lain meski 
mereka telah tiada. 

 
Apakah harus menjadi tokoh besar untuk 

menemukan Energi Sejati ini? Jawabnya tidak. Energi ini 
bisa diperoleh dari peran apa saja, yang memang 
disadari orang sebagai peran yang diperuntukkan 
untuknya. Peran yang membuat ia tak sekedar terjebak 
dalam kesenangan, namun mampu mencapai 
kebahagiaan. Peran itu bisa berhubungan dengan 
pekerjaan, profesi, anak, istri, suami, atau apa saja. 

 
Menemukan peran ini seringkali tidaklah mudah. 

Dan bagi yang telah menemukannya sekali pun, 
bagaimana melakoni peran tersebut juga bukanlah 
persoalan mudah. Seringkali, orang-orang terjebak 
untuk menjalani peran sebagai ‘aku yang malang’, 
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‘dingin dan berjarak, interogator atau intimidator. 
Sebenarnya apa yang mereka cari pun adalah 
kebahagiaan, hanya mereka terbelokkan untuk sekedar 
memeroleh kesenangan lewat energi yang diambil dari 
orang lain melalui peran-peran tersebut. 

 
Peran Tarot di sini adalah sebagai psikologi 

simbol yang membantu klien menemukan sumber 
energi yang sehat untuk dirinya. Caranya adalah 
membantu klien menemukan pathway-nya. Simbol-
simbol dalam kartu yang muncul, bisa dianalogikan 
rambu-rambu yang menuntun klien menemukan 
pathway-nya. Setiap orang memiliki pathway, dan jika ia 
menemukan pathway-nya, maka ia akan menemukan 
sumber energi yang luar biasa, yang ternyata bukan dari 
mana-mana, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Di 
situlah sebenarnya berlaku pepatah sufi aku mencari 
diriku dan hanya menemukan Tuhan, aku mencari 
Tuhan dan hanya menemukan diriku. 
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Tarot For 
Creative 
Writings 

Oleh Audivax 
 

Tamsil alegoris adegan-adegan 
dalam kartu tarot menampilkan 
rangkaian-rangkaian yang membebaskan 
arus ingatan terhadap adegan-adegan 
yang mirip. Karakter-karakter yang tersaji 
dalam kartu-kartu tarot berfungsi sebagai 
cermin yang berbicara secara langsung 
dengan alam bawah sadar kita dan 
menyibak perasaan-perasaan yang lama 
terkubur. 
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Tarot untuk penulisan kreatif. Barangkali bagi 
sebagian orang masih menjadi pertanyaan, atau berpikir 
bahwa ini sekedar ide nyleneh atau asal berbeda. Tapi 
ide ini benar-benar ada. Bahkan, di luar Indonesia, hal 
membangkitkan kreativitas melalui tarot sudah dilakukan 
sejumlah penulis besar. Di Indonesia, ‘journey’ tarot 
sebagai media membangkitkan kreativitas menulis, baru 
dimulai. 

 
Bagaimana memahami tarot dan simbol-

simbolnya sebagai media membangkitkan kemampuan 
menulis? Mari kita mulai dari kata ‘Sastra’. Kata ‘Sastra’, 
saat ini mungkin hanya merujuk pada pemahaman 
mengenai sajak, cerpen, novel, atau materi yang 
berkaitan dengan bahasa. Namun, secara etimologi, 
sastra sebenarnya bermakna ‘pengetahuan’. Setiap 
orang, sebenarnya adalah sastrawan, karena ia 
menarasikan hidupnya, dan memaknakan narasi 
tersebut. Itulah pengetahuan.  

 
Saat ini, di Jakarta tengah dikembangkan sebuah 

pelatihan menggunakan tarot sebagai sarana 
membangkitkan kemampuan menulis yang ada dalam 
diri manusia. Pada tanggal 2 April 2013, di Reading 
Room Café di Kemang Timur, akan dimulai kelas yang 
berlangsung selama tujuh pertemuan setiap Sabtu-
Minggu. Tapi jangan salah kira, bentuknya bukanlah 
pelatihan motivasional, apalagi mistikal. Ini adalah 
pelatihan teknikal membangkitkan sense of symbol atau 
kecerdasan puitik melalui tarot dan menggunakan tarot 
sebagai apa yang disebut oleh novelis Italia terkemuka 
Italo Calvino, “mesin penulisan cerita”. 
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Pelatihan ini berguna bagi mereka yang ingin 
menjadi penulis (penyair, cerpenis, novelis, penulis 
skenario panggung/radio/televisi/film, desainer game) 
yang benar-benar penulis, berdedikasi dan tak 
kompromi dengan kualitas karya, penulis yang 
mengalami writing block, brain fatigue, atau mencari 
metode-metode segar yang dapat membebaskan daya 
cipta, juga pecinta tarot yang ingin mempelajari teknik 
tingkat lanjut membaca kartu tarot dan storytelling. 
 

 
Setelah mengambil kelas pelatihan yang 

diadakan oleh Pustaka Kushala ini, peserta dapat 
melanjutkan ke kelas-kelas menulis yang berbasis genre, 
seperti Realisme Magis, Fiksi Sains, Fantasi, Horor, Novel 
Sejarah, Sastra Dongeng, Wiracarita, Kisah 
Nyata/Biografi, dsb. Namun, sebelum memasuki semua 
itu, ada tahap yang mensyaratkan pengetahuan dan 
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kemampuan dasar menulis kreatif yang baik dan tahap 
ini dibangun lewat pelatihan menggunakan kartu tarot.  
Apa itu sense of symbol atau kecerdasan puitik, dan 
mengapa tarot? 
 

Sense of symbol atau kecerdasan puitik adalah 
kemampuan menarik hubungan antara hal-hal yang 
tampak tak berhubungan sekalipun (Aristoteles). Di 
dalamnya terdapat sensitivitas penglihatan untuk detail 
yang signifikan, kepekaan terhadap bahasa verbal 
maupun visual, dan keahlian naratif maupun figuratif. 
Sense atau kecerdasan ini merupakan elemen utama 
dan mendasar yang harus dimiliki penulis. 
 

Ada banyak 
metode dalam 
membangun sense of 
symbol atau kecerdasan 
puitik, tetapi seperti 
Ouspensky katakan dalam 
The Symbolism of The 
Tarot, "Metode yang 
paling sintetis dan paling 
menarik adalah tarot." 
Keindahan misterius Tarot 
bersifat arketipal, 
terhubung dengan alam 
bawah sadar dan 
sinkronisitas kolektif. Tarot 
menyimpan makna, 

emosi, ingatan, kecemasan, dan mimpi yang berlapis, 
dari yang personal, transpersonal atau kultural, maupun 
metafiksional. Tarot dapat membuka pintu ke kedalaman 
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realitas yang tersembunyi, realitas luar maupun dalam 
diri manusia, secara intelek maupun intuitif, otak kanan 
maupun otak kiri, dan memformulasikannya melalui 
metafor-metafor, dalam suatu permainan yang menjadi 
bagian dari budaya populer sejak Abad 14 hingga hari 
ini. 
 

Bagaimana tarot bisa menjadi mesin penulisan 
cerita? 
 

Tamsil alegoris adegan-adegan dalam kartu tarot 
menampilkan rangkaian-rangkaian yang membebaskan 
arus ingatan terhadap adegan-adegan yang mirip. 
Karakter-karakter yang tersaji dalam kartu-kartu tarot 
berfungsi sebagai cermin yang berbicara secara 
langsung dengan alam bawah sadar kita dan menyibak 
perasaan-perasaan yang lama terkubur. Karakter-karakter 
formulaik dan gambar-gambar kartu tarot memberikan 
kerangka formulasi alam bawah sadar atau yang 
terepresi, pertama-tama sebagai fragmen-fragmen 
gambar dan narasi, yang kemudian terhubung secara 
kronologis dan membentuk suatu episode lengkap 
melalui sebaran kartu tarot.  
 

Pelatihan yang diadakan oleh Pustaka Kushala ini 
mengajarkan bagaimana menala (tune in) diri Anda 
sendiri dan dunia luar (orang lain, benda-benda, tempat, 
situasi, suasana) melalui tarot, sembari mengasah 
kemampuan bercerita, membuat kalimat dan metafor 
yang baik, hidup, imajinatif, dan menggugah perasaan, 
dalam struktur yang solid, serta menemukan dan 
mengembangkan ide cerita, tokoh, dan plot melalui 
tarot sebagaimana penulis-penulis besar seperti Yeats, 
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Kafka, Eliot, Calvino menggunakannya dalam proses 
kreatif mereka. 
 

Pada kelas khusus yang sudah dilaksanakan 
sebelum kelas komersial dilempar ke publik, sejumlah 
partisipan dilatih menggabungkan teori, latihan, praktik 
individual maupun kelompok dalam kelas, dan pekerjaan 
rumah, selama pelatihan. Hasilnya? mereka tak hanya 
menghasilkan karya-karya pendek, puisi dan cerpen. 
Peserta banyak yang terkejut mendapati dirinya sendiri 
melahirkan sebuah novel 50.000 kata, atau suatu 
kumpulan puisi tematik, atau sebuah buku puisi prosa 
atau prosa liris, atau naskah drama, di akhir pelatihan.  
 

Dan, bagian yang membuat pelatihan ini bukan 
pelatihan biasa, adalah tawaran kontrak penerbitan 
karya minimal 10.000 eksemplar, bagi mereka yang 
mampu membuat karya sesuai kriteria sastra di Pustaka 
Kushala, sebuah program pembentukan karakter anak 
melalui karya sastra. Para pengajar adalah para editor 
dan penulis Pustaka Kushala Nusantara, yang telah 
dilatih dan memraktikan metode ini dalam menulis, 
misalnya:  

• Audifax, editor Pustaka Kushala Nusantara dan 
ketua tim pengembangan Kushala-Mula, yang 
juga dikenal sebagai semiotisian penulis dan 
peneliti psikologi perkembangan. Karya-karyanya 
antara lain Mite Harry Potter -- Psikosemiotika 
dan Misteri Simbol di Balik Kisah Harry Potter, 
Imagining Lara Croft -- Psikosemiotika, 
Hiperrealitas dan Simbol-Simbol Ketaksadaran, 
Semiotika Tuhan, dan Psikologi Tarot (ditulis 
bersama Leonardo Rimba) 
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• Yuniar Khaerani, penulis di Pustaka Kushala 
Nusantara dan anggota tim pengembangan 
Kushala-Mula, salah satu penulis cerita anak 
terbaik Indonesia saat ini yang karya-karyanya 
tersebar di berbagai media nasional, seperti 
Bobo, Kompas, Kreatif, Mentari, Bravo, dan Say. 
Buku-bukunya yang telah diterbitkan Saat Ibu 
Mengkhawatirkan Anaknya, Masakan Ayah vs 
Masakan Ibu, Luna dan Penculikan Kunang-
Kunang. 

• Nuruddin Asyhadie, direktur eksekutif dan 
pemimpin redaksi Pustaka Kushala Nusantara, 
anggota tim pengembangan Kushala-Mula, 
penyair, komentator sastra, seni rupa, film, dan 
filsafat, penulis skenario film pendidikan, desainer 
game pendidikan, konsultan themepark seperti 
Atlantis dan The Lost Kingdom Ancol, 
penerjemah, editor di berbagai medial lokal, 
nasional, dan internasional sejak umur 19 tahun, 
konseptor dan pendiri beberapa media, seperti 
majalah film F, Venue, dsb. Buku-bukunya, di 
luar terjemahan dan kumpulan bersama yang 
terbit di dalam maupun luar negeri, adalah 
Hampiran-Hampiran Gramatologi Derrida dan 
Beatniks dan Puisi-Puisi Lainnya. 

 
Pelatihan semacam ini, merupakan pengembangan 

menarik yang akan membuat dunia tarot lebih dapat 
diterima dan bukan dipahami sebagai permainan klenik. 
Anda tertarik? 
 
 
 



 

44 

 

  



 

45 

 

Tarot Sebagai 
Jalan 
Spiritual 
 

Oleh Audivax 
 

Tamsil alegoris adegan-adegan 
dalam kartu tarot menampilkan 
rangkaian-rangkaian yang membebaskan 
arus ingatan terhadap adegan-adegan 
yang mirip. Karakter-karakter yang tersaji 
dalam kartu-kartu tarot berfungsi sebagai 
cermin yang berbicara secara langsung 
dengan alam bawah sadar kita dan 
menyibak perasaan-perasaan yang lama 
terkubur. 
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Kata ‘Tarot’ merupakan turunan dari “tota” yang 
bermakna “total” dan “rota” yang bermakna “Keterlibatan 
dalam perputaran”. Tarot, sebenarnya adalah imaji 
simbolis yang mengekspresikan sebuah kebenaran 
universal. Setiap insan di Semesta ini terlibat dalam 
perputaran kehidupan, satu sama lain saling terkait, 
bahkan gerakan sekecil apapun di Semesta ini memiliki 
keterkaitan dengan semua gerakan lain. Ini adalah 
pemahaman yang tak mudah, karena berkaitan dengan 
pemahaman spiritual. 
 

Apa itu spiritual? Berasal dari ‘Spirit’ yang bisa 
diartikan “roh” atau ‘Semangat’, atau bisa pula “passion”. 
Juga ada kata ‘Ritus’ atau ‘Ritua;’ atau sesuatu yang 
muncul atau dilakukan berulang. Itulah yang menjadi 
inti dari kehidupan, yang menyatukan manusia, atau 
mahluk lain dengan perputaran Semesta. Spiritual 
adalah spirit yang dipahami dalam bentuk tertingginya, 
sehingga bukan semata ritualitas dalam arti sekedar 
mengulang-ulang. Di dalam spiritualitas inilah konteks 
segala kemenjadian, termasuk manusia dipahami pada 
inti terdalamnya. 
 

Tarot, memiliki dua bagian, yaitu Arkana Mayor 
dan Minor. Kamus Webster menerjemahkan arkana 
sebagai rahasia agung Semesta yang dicari oleh para 
Alkemis. Pada arkana mayor, terdapat simbol-simbol 
universal. Simbol yang terus berulang dalam berbagai 
narasi yang muncul mulai dari legenda, mitologi, agama 
hingga mimpi. Simbol-simbol yang berulang di berbagai 
tempat dan memiliki pola ini, menunjukkan ada sesuatu 
di luar pikiran rasional, dan sesuatu ini mencoba 
berkomunikasi dengan manusia. 



 

47 

 

 
Arkana minor memuat hal yang sifatnya lebih 

keseharian. Karakter personal manusia yang terbagi 
dalam empat elemen: api, air, udara dan tanah. Gambar 
demi gambar yang sifatnya lebih keseharian, seperti: 
konflik, keberhasilan, kekecewaan, ambisi dan 
sebagainya. Gambar-gambar ini menyimbolkan 
dinamika kehidupan manusia. Simbolisme ini akan 
muncul sesuai kondisi penanya dan konteks yang 
tengah dia tanyakan. Nampak tak rasional karena seolah 
ada ‘kebetulan yang bukan kebetulan’. 
 

Tarot, adalah media berkomunikasi dengan 
sesuatu di luar rasionalitas ini. Banyak orang yang 
menyadari bahwa, manusia selalu bisa berkomunikasi 
dengan sesuatu di luar rasionalitas ini, entah komunikasi 
itu berbentuk pertanyaan, meminta sesuatu, atau 
bahkan menemukan makna diri seseorang dalam 
kehidupan. Sarana berkomunikasi selain tarot, bisa dalam 
bentuk doa, meditasi, atau bantuan media-media seperti 
oracle, ampas teh, dan banyak lagi. 
 

Tarot, sebagai sarana berkomunikasi dengan 
sesuatu yang tak disadari rasionalitas ini, memiliki 
setidaknya tiga tingkatan. Tingkatan pertama adalah 
untuk konseling, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan 
sederhana yang sebenarnya fungsi jawabannya lebih 
untuk meredusir kecemasan si penanya. Tingkatan 
kedua adalah untuk ramalan. Fungsi ramalan adalah 
prediktif dan keakuratannya tergantung ketajaman tarot 
reader menangkap tanda yang muncul di kartu. 
Tingkatan ketiga adalah divinasi. Pada tingkat divinasi, 
tanggung jawab tarot reader paling tinggi karena ia 
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membantu orang lain menemukan pathway atau jalan 
yang diperuntukkan Semesta bagi orang tersebut. 
 

Tarot sebagai jalan spiritualitas, adalah ketika 
dipergunakan di tingkatan divinasi. Dalam psikologi 
analitik Jung, sesuatu yang tak disadari rasionalitas ini 
dikenal sebagai Unconscious, namun bukan pada sisi 
endapan memori personal, melainkan endapan memori 
kolektif. Dalam psikologi posmodern, Jacques Lacan 
menjelaskan ini sebagai The Other, atau Liyan. Sesuatu 
yang lain dari apa yang mampu dipikirkan manusia, 
namun berada di antara manusia. The Other, selain 
diterjemahkan sebagai Liyan, juga kerap diterjemahkan 
sebagai ‘Yang-Antara’ karena keberadaannya yang 
berada di antara. 
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The Hermit 
And Pathway 
 

Oleh Audivax 
 

Sang pertapa tua membawa 
lentera berjalan di sekitar desa 
siang dan malam, dan bahkan di 
siang hari masih membawa 
lentera menyala. Suatu hari 
penduduk desa sudah cukup 
penasaran untuk bertanya "Pak, 
mengapa Anda membawa lentera 
Anda menyala di siang hari?" Dia 
berkata, "Karena aku mencari 
orang yang jujur." 
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Hermit, dikenali 
sebagai salah satu kartu 
dalam arkana mayor. 
Simbol Hermit biasanya 
berkaitan dengan kata 
kunci semacam:  
introspeksi, keheningan, 
petunjuk, refleksi, 
soliter, melihat ke dlm 
diri, dlm kebisuan, 
pencarian ke dalam diri, 
pemahaman mendalam, 
sikap filosofis, berjarak 
dengan dunia. Apa 
sebenarnya makna lebih 
dalam dari simbol ini? 
Mari kita lihat. 
 

Versi kartu 
Raider Waite 

menunjukkan seorang tua memegang lentera di satu tangan 
dan tongkat di tangan lain. Ia berada di atas bukit. Hermit, 
sebenarnya adalah sebuah simbol arketipal, atau simbol kuno 
yang muncul dalam berbagai bentuk di berbagai cerita, 
budaya dan jaman. Dalam arketipe versi Jung, Hermit sering 
dikaitkan dengan arketipe Wise Old Man, dan terkadang 
dikombinasikan dengan The Trickster. 
 

Dalam mitologi Celtic misalnya, simbol Hermit 
muncul dalam sosok Merlin. Perpaduan antara Wise Old Man 
dan Tricster. Penyihir Merlin adalah guru yang mendidik King 
Arthur menjadi seorang hero. Konon, Merlin dilahirkan dari 
perkawinan terlarang antara Iblis dan Perawan Suci.  
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Legenda Merlin memiliki banyak versi, namun 

tokoh ini selalu ditampilkan sebagai sosok ‘antara’, dia 
melampaui persoalan benar atau salah, baik atau jahat. 
Dalam Hermit di arkana mayor, ini disimbolkan dengan 
jubah yang dipakainya, berwarna abu-abu, simbol antara dari 
hitam dan putih. Lentera Hermit, jika dilihat lebih cermah, 
berisi bintang segienam. Bintang adalah simbol dari 
penunjuk jalan. Hermit yang berada di puncak bukit, simbol 
wawasan luas yang dimilikinya. 
 

 
 

Simbol Hermit juga muncul pada sosok Obi-Wan 
Kenobi di mitologi Star Wars. Obi-Wan adalah ksatria jedi 
yang mendidik Luke Skywalker menjadi hero yang 
mengalahkan Dart Vader. Simbol lentera Hermit, di situ 
digantikan oleh pedang sinar (Sabre-Light). Simbol serupa 
muncul di kisah Harry Potter melalui sosok Albus 
Dumbledore, penyihir tua kepala sekolah Hogwarts yang 
banyak berperan mendidik Harry Potter hingga mampu 
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mengalahkan Lord Vorldemort. Sosok serupa muncul dalam 
tokoh Gandalf di kisah Lord if The Rings. 
 

Dalam mitologi Jawa, sosok ini muncul dalam tokoh 
Sabda Palon (yang sering berpasangan dengan Naya 
Genggong). Tokoh ini adalah pengasuh (atau penasehat) 
raja-raja Majapahit. Dalam wayang krucil (atau wayang 
klithik), terdapat kedua tokoh tersebut. Tokoh ini, juga selalu 
dikaitkan sebagai pembimbing munculnya ‘hero’ atau ‘ksatria 
penyelamat’. 
 

Namun, pemahaman mengenai simbol Hermit 
secara lebih dalam, sebenarnya bukan merupakan sosok yang 
akan melatih munculnya ‘hero’ atau ‘sosok penyelamat’ 
dalam wujud seseorang. Simbol ini, seperti tertera pada kata 

kunci semacam: 
introspeksi, 
keheningan, petunjuk, 
refleksi, soliter, 
melihat ke dlm diri, 
dlm kebisuan, 
pencarian ke dalam 
diri, pemahaman 
mendalam, sikap 
filosofis, berjarak 
dengan dunia, 
sebenarnya adalah 
penemuan ‘hero’ dari 
dalam diri. Caranya 
adalah dengan melihat 
secara jujur ke dalam 
diri, memahami apa 

peran kita masing-masing di Semesta Raya ini dan menjalani 
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peran yang telah diperuntukkan bagi kita tersebut. Itulah saat 
seseorang memunculkan ‘hero’ dari dalam dirinya. 
 

Simbolisasi ‘hero’ sebagai pathway yang bisa 
ditemukan setiap orang, disajikan dengan indah dalam lagu 
‘The Hero’ yang dipopulerkan Mariah Carey 
 
There's a hero/If you look inside your heart/You don't have to be 
afraid/Of what you are 
There's an answer/If you reach into your soul/And the sorrow that 
you know/Will melt away 
 
And then a hero comes along/With the strength to carry on/And you 
cast your fears aside/And you know you can survive 
So when you feel like hope is gone/Look inside you and be 
strong/And you'll finally see the truth/That a hero lies in you 
 
It's a long, road/When you face the world alone/No one reaches out a 
hand/For you to hold/You can find love 
If you search within yourself/And the emptiness you felt/Will 
disappear 
 
Lord knows/Dreams are hard to follow/But don't let anyone/Tear 
them away 
Hold on/There will be tomorrow/In time you'll find the way 
 

Demikianlah, setiap orang memiliki ‘cahaya’ untuk 
jalan hidupnya masing-masing. Setiap orang memiliki ‘hero’ 
yang bisa dibangkitkan dari dalam dirinya masing-masing. 
Dan ketika seseorang telah siap, maka Sang Guru atau The 
Hermit akan datang dalam hidupnya. Artikel ini, akan saya 
tutup dengan sebuah kutipan dari Mahatma Gandhi: Each one 
prays to God according to his own light 
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Boni 
Binoba 
 
 

Boni Binoba 
merupakan seorang 
tarot reader yang 
menerapkan terapi Cur - 
Hat sebagai ciri khasnya; 
suatu bentuk program 
yang dia buat sebagai 
metode terapi alternatif 
dan konstruktif untuk 
klien.  

 
Selain aktif dalam beberapa kelompok seperti 

Klub Tarot Jakarta dan Institut Tarot Indonesia, dia 
juga salah satu perintis manfaat herbal teh hitam 
melalui Teh Hitam Mujarobatnya.  
 
Info lebih lanjut bisa anda kunjungi di 
http://tarotcurhat.wordpress.com atau 
hubungi 0859 2060 2061 
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TAROT & AURA 
 
TAROT & INTUISI 
 
 TAROT & EMPATI 
 

TAROT & 
KEHIDUPAN 

 
TAROT & SPIRITUAL 
 
TAROT & SOLUSI 
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TAROT 
& 

AURA 
Oleh Boni Binoba, ST. 

 

Pada penggunaan kartu TAROT ada dua 
pertanyaan besar yang sering timbul. Yaitu: 
"Bagaimana cara membaca kartu?" dan "Kenapa 
kartu yang terambil bisa tepat?". Untuk 
pertanyaan yang pertama sudah banyak 
dibahas di buku-buku psikologi, yaitu tentang 
pemaknaan simbol. Saya coba untuk membahas 
pertanyaan yang kedua dengan pendekatan 
hukum fisika. 
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Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu 
memahami tentang adanya Energi Aura. Energi Aura 
adalah energi yang memancar disekitar benda 
berenergi atau makhluk hidup. Energi aura mempunyai 
dua besaran pokok, yaitu panjang gelombang dan 
intensitas cahaya. Panjang gelombang (λ) mempunyai 
satuan meter, yaitu sama dengan 1 per frekuensi (f) 
dengan satuan Hertz. Dalam notasi bisa dituliskan 
sebagai berikut: λ =  ( 1 / f ). 

 
Dalam kehidupan sehari-hari panjang 

gelombang biasa kita kenal dengan warna, artinya 
setiap warna mempunyai panjang gelombang yang 
berbeda. Warna aura termasuk warna yang tidak kasat 
mata (tak tampak). Karena warna aura berada dua oktaf 
di bawah cahaya tampak. Satu oktaf cahaya terdiri dari 
berbagai warna, yaitu: merah, jingga, kuning, hijau, biru, 
nila, ungu. Ini serupa dengan oktaf pada tangga nada 
do, re, mi, fa, so, la, si. 

 
Warna aura dapat diamati menggunakan 

berbagai cara. Ada dua cara yang paling sering 
digunakan, yaitu menggunakan Kirlian Photography 
dan Aura Video Station. Pada teknik Kirlian Photography, 
kita hanya bisa mengambil gambar untuk Aura pada 
suatu saat tertentu. Teknik ini baik digunakan untuk 
mengamati aura tumbuhan atau benda berenergi. 
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Tabel panjang gelombang Aura. 

 
Untuk mengamati aura hewan dan manusia 

disarankan menggunakan teknik Aura Video Station 
(AVS). Alat ini dihubungkan ke personal komputer dan 
mempunyai alat input tambahan berupa plat metal 
tempat menaruh telapak tangan bagi orang yang mau 
dilihat Auranya. Untuk melihat aura hewan, tentu saja 
dibutuhkan penyesuaian alat input tambahan. 

 
Dengan bantuan kamera AVS kita bisa 

mengamati bahwa ternyata aura manusia itu dinamis 
(tidak statis). Aura kita terus berubah warna mengikuti 
suatu pola tertentu. Bahkan jika kita memikirkan sesuatu 
yang mempengaruhi mental dan emosi kita, maka pola 
warna aura juga ikut berubah. Memang ada warna aura 
dominan, tapi itu belum bisa mewakili keseluruhan 
informasi yang dapat dibaca lewat perubahan pada 
pola warna aura. 
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Besaran Aura yang kedua adalah intensitas 

cahaya. Untuk cahaya tampak, satuan intensitas 
cahayanya adalah candela (kuat cahaya lilin). Tapi untuk 
cahaya tak tampak, saya belum tau apa satuan yang 
dipakai. Intensitas cahaya Aura dapat kita amati pada 
terang atau redupnya cahaya Aura pada hasil Kirlian 
Photography atau hasil Aura Video Station. 

 
Perlu diingat, cahaya Aura berada dua oktaf di 

bawah cahaya tampak. Tapi tidak menutup 
kemungkinan bahwa masih banyak cahaya Aura yang 
lebih rendah lagi oktafnya. Ini terjadi karena keterbatasan 
alat ukur dan pengamatan. Energi Aura pada setiap 
kartu Tarot pun demikian, masih sulit untuk diamati 
menggunakan instrument alat ukur yang ada. 

 
Ketika kartu Tarot dicetak, energi Auranya sama 

dengan energi Aura kertas bergambar yang lainnya. 
Begitu juga saat kita membelinya di toko buku atau toko 
hobi. Namun ketika seorang Tarot Reader memberikan 
makna terhadap gambar pada setiap kartu, maka energi 
Aura yang dipancarkan oleh Tarot Reader akan 
memodulasi sinyal informasi pada kartu Tarot. Dalam hal 
ini kartu Tarot berfungsi sebagai sinyal pembawa atau 
carier. 

 
Kartu Tarot saya anggap sebagai sinyal yang 

mempunyai pola frekuensi tertentu. Karena menurut 
fisika quantum, benda terkecil yang menyusun semua 
benda yang ada bukanlah partikel, melainkan vibrasi 
energi yang bereaksi terhadap niat penelitinya. Maka itu 
hati-hati terhadap niat pikiran, karena akan 
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mempengaruhi vibrasi energi benda-benda di sekitar 
kita. 

 
Seorang Tarot Reader adalah orang yang 

mempunyai fokus pikiran yang sudah terlatih. Karena 
menurut saya urutan gambar pada kartu Tarot adalah 
ajaran budi pekerti luhur yang akan membimbing Tarot 
Reader untuk memperbaiki akhlak atau kepribadiannya. 
Jika seorang Tarot Reader sungguh-sungguh disiplin 
memperbaiki akhlak atau kepribadian mengikuti 
panduan pada urutan gambar di kartu Tarot, maka akan 
menjadi orang dengan pengendalian pikiran yang 
fokus, dan pengendalian diri yang baik. 

 
Itulah sekilas tentang energi Aura dan proses 

terjadinya energi Aura tertentu pada setiap kartu Tarot. 
Sekarang saya akan mencoba menjelaskan jawaban dari 
pertanyaan: "Kenapa kartu yang terambil bisa tepat?". 

Semua yang terjadi di alam ini bekerja dengan satu 
hukum yang sama yaitu hukum tarik-menarik. Sejak dulu 
hingga nanti hukum ini selalu bekerja. Orang-orang 
bijak, pemikir, dan para pemimpin besar telah 
mengetahui rahasia ini. Sekarang saya coba menjelaskan 
hukum ini pada anda. 

• “Segala sesuatu yang datang ke dalam hidup 
anda ditarik oleh anda ke dalam hidup anda. 
Dan segala sesuatu itu tertarik ke anda oleh citra-
citra yang anda pelihara dalam benak. Apapun 
yang berlangsung dalam benak, anda 
menariknya ke diri anda.”  Bob Proctor (buku The 
Secret) 

• “Anda akan menarik apapun yang anda 
fokuskan ke dalam hidup anda. Apapun yang 
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anda beri energi dan perhatian akan kembali 
kepada anda. Jadi jika anda terus berfokus pada 
hal-hal yang baik dan positif di dalam hidup 
anda, otomatis anda akan menarik lebih banyak 
hal-hal yang baik dan positif ke dalam hidup 
anda.” Jack Canfield (buku Key to Living The Law 
of Attraction) 

• “Sesuatu akan menarik pada dirinya segala hal 
yang satu sifat dengannya.” Erbe Sentanu (buku 
Quantum Ikhlas) 

• “Kita adalah magnet hidup. Kita menarik ke 
dalam hidup kita orang-orang dan keadaan-
keadaan yang harmonis dengan pikiran 
dominan kita.” Brian Tracy (buku Law of 
Attraction Tarot) 

• “Perasaan baik menandakan anda sedang dalam 
frekuensi cinta yang positif. Perasaan buruk 
menandakan anda sedang berada pada 
frekuensi negatif. Apapun yang anda rasakan, 
entah baik atau buruk, menentukan frekuensi 
anda, dan seperti magnet, anda pun menarik 
orang2, kejadian2, dan keadaan2 yang berada 
pada frekuensi yang sama!” Rhonda Byrne (buku 
The Power) 
 

Citra yang dipelihara dalam benak, fokus perhatian, 
sifat, pikiran dominan, frekuensi perasaan, semua itu 
adalah hal-hal yang mempengaruhi panjang 
gelombang (warna) dan intensitas (kekuatan) energi 
Aura yang kita pancarkan. Maka alam pun akan bereaksi 
dengan memberikan orang-orang, kejadian, dan ide-ide 
yang selaras dengan energi Aura yang kita pancarkan. 



 

63 

 

 
Jika kita berpikir bahwa saya adalah orang yang 

paling pintar di kantor, semua orang adalah bodoh dan 
selalu salah dalam bekerja. Maka secara emosi kita akan 
menjadi seorang pemarah. Aura pemarah yang kita 
pancarkan, akan membuat orang-orang di sekeliling kita 
menjadi tidak suka dan marah kepada kita. Memarahi 
orang lain hanya akan membuat orang lain menjadi 
marah pada kita. 

 
Jika orang seperti yang saya sebutkan di atas 

menanyakan mengenai pekerjaan di kantor, kemudian 
ia mencari jawaban dengan mengambil salah satu kartu 
Tarot. Maka kemungkinan kartu Tarot yang akan 
terambil adalah The Tower atau The Emperor. 

 
Begitulah cara kerja kartu ini. Orang yang 

memikirkan sesuatu akan mengambil kartu Tarot yang 
auranya selaras dengan hal yang sedang dipikirkannya. 
Kartu Tarot itu tertarik pada kita sesuai dengan pancaran 
aura yang dipengaruhi oleh pola pikir, kepribadian, dan 
kebiasaan kita. Begitu juga dengan orang-orang, 
kejadian, dan ide-ide yang akan tertarik ke dalam hidup 
kita dan membentuk masa depan kita. Semua itu hanya 
reaksi alam terhadap energi Aura yang kita pancarkan. 

 
Maka itu gunakanlah katu Tarot untuk men-

simulasikan hukum tarik-menarik yang bekerja pada kita. 
Sehingga kita bisa mengetahui hal-hal negatif apa yang 
akan ikut tertarik ke dalam hidup kita. Sebelum hal 
negatif itu terjadi, perbaikilah pancaran aura kita. Yaitu 
dengan memperbaiki pola pikir, kepribadian, dan 
kebiasaan kita. 
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TAROT 
& 

INTUISI 
Oleh Boni Binoba, ST. 

 

Jadi apa sebenarnya intuisi itu? Bagaimana cara 
kerjanya? Berapa tingkat akurasinya? Apakah 
intuisi itu bisa menggantikan fungsi logika 
matematis dalam mengambil keputusan? 
Apakah semua orang mampu melatih intuisi? 
Bagaimana penjelasan akademisnya? Apakah 
tidak berbahaya jika intuisi disalah-gunakan 
untuk bermain judi? 
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Salah satu fungsi dari kartu Tarot adalah sebagai 
metoda untuk berlatih ketajaman intuisi. Setiap kartu 
Tarot mempunyai berbagai simbol yang bisa 
dipersepsikan oleh seorang pewacana (reader). Simbol 
tersebut bisa berupa warna, garis, gambar, lambang, 
maupun kisah yang bersesuaian dengan gambar. Intuisi 
sering kali hadir dalam pemahaman kita dipicu / di-
trigger / dipancing oleh persepsi kita.  Namun bagi 
pewacana yang terlatih, ada kalanya intuisi yang hadir 
tidak ada hubungannya secara langsung dengan 
persepsi yang kita definisikan sebelumnya terhadap 
sebuah kartu. 

 
Jadi apa sebenarnya intuisi itu? Bagaimana cara 

kerjanya? Berapa tingkat akurasinya? Apakah intuisi itu 
bisa menggantikan fungsi logika matematis dalam 
mengambil keputusan? Apakah semua orang mampu 
melatih intuisi? Bagaimana penjelasan akademisnya? 
Apakah tidak berbahaya jika intuisi disalah-gunakan 
untuk bermain judi? Bisa tidak intuisi dugunakan untuk 
mengetahui pencuri, barang hilang, pembunuh, atau 
pemerkosa dalam proses hukum? Apa masa depan itu 
bisa diketahui melalui intuisi? 

 
Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering 

muncul di masyarakat tentang intuisi. Pertanyaan-
pertanyaan itu adalah dampak sistem pendidikan kita 
yang terlalu melatih logika tanpa melakukan olah 
kebathinan. Definisi kebenaran logika berbeda dengan 
definisi kebenaran intuisi.  

 
Dalam sistem pendidikan logika, kebenaran 

adalah sesuatu yang bisa masuk akal dan dibuktikan 
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dengan percobaan. Maka seringkali kebenaran yang 
biasa kita pahami, harus bisa didefinisikan dengan kata-
kata tertentu atau rumus matematis. Jika sistem 
pendidikan logika ini tidak diimbangi dengan olah 
kebathinan berupa ritual, meditasi, berpantang, atau 
latihan pengendalian diri yang lainnya, maka kita akan 
salah mengartikan dunia ini.  

 
Kita akan melihat dunia ini sesuai yang kita 

pahami, bukan sesuai dengan keadaan yang 
sebenarnya. 
 

Keadaan yang sebenarnya adalah tidak ada 
sesuatu pun yang bisa kita definisikan. Dunia ini berisi 
hal-hal yang tak berhingga. Tidak ada satu pun kata dan 
rumus matematis yang selalu benar disetiap keadaan. 
Setiap aksi menghasilkan reaksi. Karena tidak ada aksi 
yang persis sama, maka tidak ada reaksi yang persis 
sama juga. Dua aksi yang sama tempatnya, pasti beda 
waktunya. Dua aksi yang sama waktunya, pasti beda 
tempatnya. Tidak ada dua aksi dengan waktu dan 
tempat yang sama. 
 

Kalau dibuat analogi sangat sederhana, 
mungkin seperti ini contohnya. Kita bekerja di 
perusahaan. Secara logika, maka di akhir bulan kita 
dapat gaji / upah. Tapi di alam nyata tidak sesederhana 
itu. Ada yang gajinya terlambat, ada yang baru terima 
sebagian dulu, ada yang tidak dibayar karena 
perusahaannya bangkrut, ada yang menerima gaji lebih 
cepat, ada yang gajinya habis karena dipotong biaya 
pengobatan, ada yang gajinya dipotong karena sering 
terlambat, ada yang gajinya dipotong karena uang 
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setoran yang hilang, ada juga yang gajinya ganda 
karena dijumlahkan dengan gaji bulan lalu yang belum 
diterima. 
 

Saya beri contoh lain. Secara logika satu 
ditambah satu sama dengan dua. Coba kita terapkan di 
kehidupan nyata. Satu orang ditambah satu orang 
belum tentu dua orang. Kalo dua orang ini saling 
membenci, maka mungkin akan ada kejadian saling 
membunuh. Sehingga hasilnya dua orang meninggal, 
atau dalam bahasa lain tidak ada orang hidup yang 
tersisa. Kalo dua orang ini saling mencintai, maka 
mungkin akan ada pernikahan. Sehingga hasilnya 
adalah sebuah keluarga dengan dua orang anak, atau 
dalam bahasa lain jumlahnya jadi empat orang. 
 

Dunia nyata ini hanya bisa disaksikan, disensor, 
dirasakan, di-alami, atau apapun istilahnya dalam 
keyakinan anda. Alam ini bisa didefinisikan tapi tidak ada 
definisi yang sempurna. Alam ini bisa diprediksi tapi tidak 
ada prediksi yang pasti. Alam ini bisa dirumuskan 
dengan kata-kata dan rumus matematis tapi tidak 
pernah ada kata-kata dan rumus matematis yang 
lengkap. Satu-satunya kepastian adalah ketidak-pastian. 
Dalam bahasa lain hal ini disebut RELATIFITAS. 
 

Berdasarkan penjelasan saya di atas, maka hal 
terbaik untuk menjelaskan intuisi adalah anda harus 
mengalaminya sendiri, anda harus merasakannya. Hidup 
ini adalah perjalanan. Dalam perjalanan ada 
pengalaman. Dan mustahil untuk menjelaskan hal yang 
anda alami walaupun lewat kamera video. Pengalaman 
makan sate padang misalnya, anda tidak dapat 
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menceritakan rasanya dengan tepat. Karena dalam rasa 
ada banyak unsur seperti rasa di lidah, rasa saat 
menelan, suhu makanan, warnanya, dan aroma yang 
tercium, serta rasa lainnya seperti rasa kesal karena lama 
mengantri. 
 

Untuk itu dalam artikel ini saya hanya 
menjelaskan fenomena yang saya alami. Saya berharap 
anda bersedia mencoba permainan kartu Tarot ini. 
Karena pasti fenomena yang anda rasakan akan 
berbeda dengan fenomena yang saya rasakan. Setiap 
hal dan kejadian di dunia ini unik, mereka hadir dengan 
fungsi yang spesifik di waktu dan tempat yang spesifik 
juga. Maka itu, pengalaman bermain kartu Tarot dalam 
hidup saya mempunyai fungsi yang khusus buat saya. 
Salah satu hikmah terbesarnya adalah saya mulai 
percaya akan adanya kata hati. 
 

Kita mulai dengan istilah-istilah lain untuk intuisi. 
Dalam masyarakat umum ada banyak budaya, sehingga 
banyak istilah yang mempunyai kemiripan dengan 
intuisi. Bagi yang menggunakan tradisi mata bathin atau 
mata ke-tiga, biasanya intuisi diidentikan dengan 
penglihatan bathin atau vission yang terlihat. Bagi tradisi 
lain ada juga yang menyebutnya bisikan ghaib. Pada 
tradisi lain disebut sebagai ilmu "tau sebelum dikasih tau" 
atau "bisa tanpa berguru". Ada juga tradisi yang 
menyebutnya dengan firasat, dan dalam hal-hal tertentu 
kadang disebut juga hidayah.  

 
Intinya proses mengetahui tanpa melalui panca 

indera, walaupun seringkali pemicunya adalah 
rangsangan pada panca indera. Saya lebih nyaman 



 

70 

 

menyebutnya dengan istilah kata hati, dan saya 
mempelajarinya dengan cara berlatih mengambil 
hikmah. Yaitu mengambil hikmah dari ayat-ayat kitab 
suci, dan mengambil hikmah dari pengalaman dalam 
hidup saya. Kalo bahasa zaman sekarang mirip dengan 
istilah "The Power of Positive Thinking". 
 

Menurut pengalaman saya, intuisi adakalanya 
tajam dan adakalanya tumpul. Intuisi menjadi sangat 
tajam saat kita merasa bersemangat. Ini mirip dengan 
istilah "The Power of Positive Feeling". Hal-hal yang 
membuat kita bersemangat ada yang positif dan ada 
yang negatif. Hal yang positif adalah saat kita bisa 
mensyukuri keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam 
hidup kita. Hal yang negatif contohnya adalah saat kita 
bersemangat dalam pertarungan untuk membalas 
dendam. Intuisi dalam pertarungan semacam ini 
digunakan untuk menebak arah serangan lawan. Tapi 
saya tidak membahas lebih lanjut tentang intuisi dalam 
keadaan dendam ini. 
 

Contoh intuisi dalam kehidupan sehari-hari bisa 
kita amati pada pengemudi bus antar kota. Dalam 
keadaan bersemangat pengemudi berani menyusul 
kendaraan di depannya walaupun di tikungan tajam. 
Secara logika ini bukan berani melainkan konyol / 
bodoh. Karena di tikungan tajam kita tidak bisa melihat 
kendaraan yang datang dari arah berlawanan.  

 
Tapi kenyataannya pengemudi bus antar kota 

sering melakukan itu, dan dalam beberapa kasus 
menyebabkan kecelakaan fatal. Dan ini membuktikan 
intuisi tidak selalu akurat. Dalam hal ini pengemudi bus 
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berani mempertaruhkan nyawa penumpang pada 
ketajaman intuisinya. Intuisi seperti ini termasuk intuisi 
negatif karena semangat timbul dari keinginan ingin 
cepat sampai tujuan tanpa mempedulikan keselamatan 
penumpang. 
 

Dalam permainan kartu Tarot, saya anjurkan 
menggunakan semangat yang ditimbulkan oleh hal-hal 
yang positif. Pewacana Tarot menggunakan jenis kartu 
yang berbeda-beda untuk menimbulkan perasaan 
bersemangat ini. Ada pewacana yang bersemangat 
dengan seri kartu bergambar bunga, bergambar kucing, 
bergambar abstrak, bergambar lambang-lambang,  
bergambar pemandangan alam, dan gambar lainnya.  

 
Tapi ada juga yang bersemangat menggunakan 

kartu unik yang khas, pendapat saya ini timbul karena 
sifat anti sosial atau ingin pengakuan, atau sangat 
mungkin ada alasan pribadi yang saya tidak tau.  

 
Contohnya seri kartu bergambar vampir, 

zombie, tengkorak, gothic, heavy metal, satanic, dan lain-
lain. Intinya pilihlah seri kartu Tarot dengan gambar 
yang membuat anda bersemangat. Karena intuisi 
menjadi sangat tajam saat anda bersemangat. 
 

Saat anda baru membeli sebuah seri kartu Tarot, 
anda perlu untuk menimbulkan persepsi anda pada 
setiap kartu yang ada pada seri itu. Ini bukan 
menetapkan sebuah makna dan memaksakannya untuk 
masuk ke sebuah kartu. Tapi ini adalah proses hening, 
tenang, dan fokus untuk merasakan persepsi yang 
timbul dari gambar atau lambang yang ada pada setiap 
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kartu. Biasanya persepsi yang timbul belum terasa pas 
/cocok dengan gambar dan lambangnya. Seiring 
dengan berlatih menggunakannya dalam beberapa kali 
pewacaan, maka anda akan menemukan persepsi yang 
lebih terasa pas. Tidak jarang saya harus memahami 
kehidupan pencipta dan pelukis seri itu terlebih dahulu 
untuk memahami gambar dan lambang yang 
digunakannya. Setelah itu saya cari pengalaman hidup 
saya yang bersesuaian. 
 

Tulisan di atas adalah cara saya mengingat 
makna kartu, yaitu dengan mengingat pengalaman 
hidup saya yang bersesuaian dengan persepsi yang 
ditimbulkan dari setiap kartu. Setiap kartu mempunyai 
detil gambar yang cukup banyak. Setiap detil bisa 
menimbulkan persepsi tertentu pada pemahaman kita. 
Maka kita dituntut untuk peka terhadap setiap detil 
gambar yang ada.  

 
Mungkin ada kupu-kupu di kanan atas, mungkin 

ada kelinci di kanan bawah, mungkin ada lambang tak 
hingga di atas kepala, mungkin ada bentuk tongkat 
yang unik, mungkin ada motif pola baju yang khas, 
perhatikan setiap detilnya. Tidak ada gambar atau 
lambang yang tidak sengaja dilukis, semua mempunyai 
maksud tertentu. Dan jika dirangkai dengan detil lainnya 
di sebuah kartu akan menjadi sebuah narasi / cerita. 

Perlu kita pahami bahwa 78 kartu dalam sebuah 
seri Tarot dibuat dari kehidupan satu orang manusia. 
Maka itu tidak penting kartu mana yang terambil, semua 
kartu mempunyai kesesuaian dengan kehidupan kita. 
Seorang Pewacana Tarot harus yakin bahwa kartu yang 
terambil tidak pernah salah. Keyakinan ini akan 
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memudahkan pewacana dalam proses memahami 
intuisi yang dirasakannya. Bagi pemula intuisi ini akan 
dipicu / ditrigger / dipancing oleh persepsi yang timbul 
dari detil gambar atau lambang di sebuah kartu. Kita 
tidak perlu membaca setiap detil pada sebuah kartu, 
cukup membaca yang ingin dibaca saja. Nasehat saya 
ikuti kata hati. 
 

Proses reading dimulai dengan membimbing 
klien untuk membentuk pertanyaan yang sesuai dengan 
apa yang ingin diketahui. Seni membentuk pertanyaan 
inilah yang paling sulit menurut saya. Karena klien yang 
sedang resah akan kesulitan mendefinisikan inti 
permasalahan dan jawaban yang diinginkan.  

 
Maka sering kali pertanyaannya adalah apa yang 

akan terjadi? Kalau pertanyaannya seperti ini 
jawabannya pasti yang akan terjadi adalah peristiwa 
yang membingungkan. Karena menurut Hukum Tarik-
Menarik "kemiripan menarik kemiripan", maka 
kebingungan akan menarik kebingungan. 
 

Yang biasanya saya lakukan adalah terapi cur-
hat untuk mengetahui apa yang sebenarnya di-inginkan 
klien. Setelah itu kartu Tarot saya fungsikan untuk 
memberi nasehat tentang hal-hal yang harus 
dipertimbangkan. Sehingga klien bisa lebih mudah 
mengambil keputusan.  

 
Di sinilah fungsi Tarot sebagai pembimbing agar 

seseorang menjadi lebih dewasa dalam mengambil 
keputusan. Yaitu memutuskan yang seharusnya 
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diputuskan, walaupun tidak selalu sesuai dengan 
keinginan pribadi. 
 

Kerangka berpikir di atas perlu saya bagikan 
dengan pembaca untuk memahami arah pembahasan 
saya. Tarot bagi saya adalah alat bantu analisa untuk 
memberikan bahan-bahan pertimbangan. 
Keputusannya tetap ada di tangan klien. Dengan 
kerangka berpikir seperti ini beban mental pewacana 
akan berkurang. Bayangkan kalo anda memaksakan diri 
untuk menjadi Maha Tau tentang keputusan yang harus 
diambil, dan masa depan yang akan terjadi. Beban 
mental ini akan menghalangi anda untuk memahami 
intuisi yang anda rasakan. Kecuali jika anda bukan 
seorang pemula, anda bebas melakukan apa saja 
dengan penuh tangung jawab.  

 
Sebagai penutup artikel ini, saya menyarankan 

yakinlah dengan kemampuan anda. Cobalah permainan 
ini. Maka anda akan terkejut dengan keajaiban intuisi 
yang anda miliki. 
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TAROT 
& 

EMPATI 
Oleh Boni Binoba, ST. 

 

Pada tulisan kali ini saya mencoba memandang 
konsultasi Tarot dari sudut yang lain. Yaitu 
keterampilan konselor dalam mengunakan 
kemampuan empati dan mencoba 
menghubungkannya dengan gambar kartu 
Tarot yang tidak sengaja tercabut.  
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Jadi tidak penting kartu apa yang terambil oleh 
klien. Karena semua kartu pasti punya kesesuaian 
dengan masalah klien. Yang penting konselor bisa 
menghubungkan gambar yang ada pada kartu dan 
korelasinya dengan masalah klien. 
 

Dalam sesi konsultasi seperti ini, suasana yang 
tercipta jadi menyenangkan. Konselor akan membuat 
klien terkagum-kagum dengan keajaiban gambar kartu 
yang diambil sendiri oleh klien. "Kok bisa gambarnya pas 
banget sama masalah saya?", itulah komentar klien yang 
sering saya dengar. Sebenarnya gambarnya sih biasa 
saja, tapi konselor bisa membuatnya terlihat pas di mata 
klien. Kemampuan menghubungkan gambar kartu Tarot 
dengan masalah yang dihadapi klien bergantung pada 
kemampuan empati dari seorang konselor. 
 

Apakah ini berarti penipuan? Tergantung dari 
sudut mana anda memandangnya. Jika konselor 
mengatakan kepastian masa depan yang tidak bisa 
diubah, maka ya itu adalah penipuan. Dengan intuisinya 
seorang konselor bisa memprediksi masa depan. Tapi 
ingatlah, dengan logika kita bisa menganalisa tentang 
usaha apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki 
keadaan di masa depan. Jika intuisi yang hadir sangat 
jelas tentang kepastian masa depan yang akan terjadi. 
Maka kita masih bisa mengusahakan perbaikan dengan 
cara memperbaiki kualitas doa kita pada Tuhan Yang 
Maha Kuasa. 
 

Kalau pun ramalan itu pada akhirnya benar-
benar terjadi, jangan pernah menganggap peramal itu 
yang menentukan masa depan. Masa depan yang 
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terjadi adalah kehendak Tuhan, kita wajib 
mengusahakan perbaikan melalui usaha dan doa. Ciri-
ciri malapetaka atau keburukan masa depan yang akan 
terjadi adalah kita malas berusaha dan berdoa untuk 
mengubahnya. Kalau pun Tuhan menciptakan sebuah 
akibat, maka Tuhan pasti menciptakan sebabnya juga. 
Mampukah kita mengenali penyebab-penyebab itu dan 
berusaha serta berdoa untuk memperbaiki akibatnya di 
masa depan? 
 

Bagi saya pribadi tidaklah penting apa yang 
dikatakan oleh peramal Tarot. Yang paling penting 
adalah apa akibat kata-kata itu pada diri klien. Pada 
Terapi Tarot Cur-Hat yang saya kembangkan, saya 
berusaha mengungkap hikmah dari masalah yang 
sedang dihadapi klien. Dengan bantuan tebaran kartu 
Tarot saya coba menjelaskan inti dan penyebab 
timbulnya masalah. Dengan cara ini saya meyakinkan 
klien bahwa masalah ini ada sumbernya. Hal ini berarti 
keadaan klien bisa diperbaiki dengan mengatasi 
penyebabnya. 
 

Setelah pola pikir klien terbuka pada peluang 
adanya harapan untuk memperbaiki keadaan, maka 
saya akan mencoba memberi saran berupa nasehat dan 
motivasi. Hal ini adalah pemicu agar kilen merasa optimis 
dan semangat untuk memperbaiki kehidupannya. Rasa 
optimis dan semangat ini tergolong dalam kategori 
"Positive Feeling" atau perasaan positif. Perasaan positif 
akan mempengaruhi pancaran aura sehingga bergeser 
ke frekuensi positif. Cirinya adalah klien terlihat senang 
dan menyenangkan. Maka siaran-siaran di alam semesta 
yang berada di frekuensi positif, akan mampu untuk 
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dinikmati oleh klien. Maka kehidupan klien akan hoki, 
fortune, selamat, beruntung, atau apapun namanya. 
Klien akan menemukan jalan keluar dari masalah dan 
akan menemukan jalan kesuksesannya. 
 

Sekarang saya akan memberikan contoh kasus 
untuk anda analisa. Seorang peramal Tarot mengatakan 
bahwa anda akan menjadi pengusaha kaya raya dan 
dermawan. Lalu anda termotivasi untuk mewujudkan 
ramalan itu. Dan pada akhirnya ramalan itu terwujud. 
Mana yang lebih hebat, peramal yang tau masa depan, 
atau anda yang membangun masa depan? 
 

Bagaimana jika kasusnya diubah. Seorang 
peramal Tarot mengatakan bahwa anda tidak akan 
sukses menjadi pengusaha dan selamanya hanya jadi 
staf pegawai yang tidak akan naik pangkat. Lalu anda 
termotivasi untuk bangkit dan menentang ramalan itu. 
Dan ramalan itu pada akhirnya tidak terbukti. Mana 
yang lebih penting, membuktikan bahwa ramalan itu 
salah, atau menjadi pengusaha sukses? 
 

Pertanyaan-pertanyaan di atas berusaha 
memberikan pemahaman bahwa perkataan peramal 
Tarot itu tidak penting, kartu Tarot yang terambil juga 
tidak penting. Yang paling penting adalah apa akibat 
yang ditimbulkan kata-kata peramal dan gambar-
gambar kartu Tarot pada klien. Sebagai peramal Tarot 
harapan saya adalah anda bisa bangkit dari 
keterpurukan, menjalani hidup yang optimis, 
bersemangat, dan penuh syukur. Dan perasaan positif 
yang anda pancarkan akan membuat hidup anda hoki, 
fortune, selamat, atau beruntung. 
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Empati 
 

Banyak orang umum dan ahli yang mencoba 
merumuskan arti kata empati. Bagi saya pribadi empati 
adalah kemampuan memahami orang lain dengan cara 
memahami diri sendiri. Dalam kasus yang lebih luas kita 
juga bisa memahami hewan, tumbuh-tumbuhan, alam 
semesta, kejadian, suara, warna, bintang, garis tangan, 
wajah, tingkah laku, dan lain-lain melalui memahami diri 
sendiri. Karena sesungguhnya segala sesuatu yang kita 
alami dan saksikan dalam hidup ini adalah rajutan 
lambang-lambang yang mewakili perasaan tertentu. 
Dan semua perasaan yang ada di dunia ini, sudah ada 
sejak dulu dalam diri kita. Kita tinggal menemukan 
pengalaman atau penyaksian yang membangkitkan 
perasaan tersebut. 
 

Dalam bahasa yang lebih sederhana, kita 
menemukan pengalaman hidup di luar diri, tapi kita 
merasakan rasanya di dalam diri. Sebagai contoh: kita 
bertemu dengan seorang tokoh masyarakat, maka rasa 
yang mungkin timbul di perasaan kita, beliau adalah 
orang yang sombong. Atau mungkin juga timbul 
perasaan beliau adalah orang yang rendah hati. Contoh 
lainnya: kita minum air teh hangat, maka rasa yang 
mungkin timbul di perasaan kita, air teh ini menyegarkan 
rasanya tawar. Atau mungkin juga timbul perasaan air 
teh ini menyenangkan rasanya manis. 
 
Inti dari empati adalah kejujuran dalam merasakan 
perasaan kita yang terdalam. Distorsi kejujuran terletak 
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pada kepentingan pribadi dan pengaruh logika yang 
tidak bisa mengerti tentang apa yang dirasakan. Maka 
hentikanlah pikiran, heningkanlah keinginan, dan 
perlambat geombang otak lewat pernafasan dan 
konsentrasi. Dengan cara tersebut, maka kita bisa lebih 
jujur dalam merasakan, yaitu tanpa pengaruh asumsi-
asumsi yang telah kita ciptakan sebelumnya. 
 

Dalam sebuah sesi konsultasi, dengarkanlah 
keluhan dan pertanyaan klien. Perhatikan juga tingkah-
laku dan cara berpakaian klien. Untuk memahami klien 
maka rasakanlah perasaan yang timbul dalam diri kita. 
Memang sangat sulit untuk jujur dalam merasakan. 
Salah satu cara mengatasi distorsi adalah dengan 
menggunakan gambar-gambar pada kartu Tarot untuk 
membuat perhatian logika kita teralihkan ke kartu. Jika 
mata kita melihat sebuah gambar yang bersesuaian 
dengan masalah klien, maka perasaan kita akan jelas 
tentang apa yang seharusnya dikatakan dan apa yang 
seharusnya jangan dikatakan. 
 

Logika berpikir dengan cara rasional, yaitu 
membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Maka 
itu logika tidak bisa mengambil keputusan terbaik, 
karena secara logika keputusan terbaik itu tidak ada. 
Semakin banyak belajar maka kita semakin tau bahwa 
selalu ada keputusan yang lebih baik lagi. 
 

Tidak demikian halnya dengan perasaan 
terdalam. Ia tau apa yang harus dilakukan dan dikatakan 
walaupun logika kita belum memahaminya. Mungkin 
juga ini yang disebut "Rasa Sejati". Banyak peramal Tarot 
yang saya kenal memanfaatkan rasa terdalam ini untuk 
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memberikan nasehat dan motivasi. Untuk mengakses 
rasa ini sebagian Peramal Tarot murni menggunakan 
kartu Tarotnya. Dan sebagian yang lainnya mengakses 
rasa ini lewat cara yang unik, kemudian disampaikan 
menggunakan kartu Tarot. Dalam hal ini kartu Tarot 
tidak lebih dari sekedar alat peraga saja. Inilah yang saya 
maksud dengan memanfaatkan empati dalam konsultasi 
kartu Tarot. 
 

Pada kesempatan kali ini saya tertarik untuk 
membahas peramal Tarot yang menggunakan kartu 
Tarot hanya sebagai alat peraga dalam memberikan 
nasehat dan motivasi. Sebagaimana pendapat saya di 
atas bahwa empati adalah kemampuan memahami 
orang lain dengan cara memahami diri sendiri, maka 
kata kuncinya adalah kejujuran dalam merasakan 
perasaan kita yang terdalam. Dan untuk merasakan 
perasaan terdalam ini banyak peramal yang 
membutuhkan pemicu. 
 

Ada peramal yang sensitif saat mendeteksi suara, 
wajah, mata, telapak tangan, tanggal lahir, astrologi, 
tanda tangan, ampas teh, ampas kopi, postur, gestur, 
dan lain-lain. Biasanya sensitifitas ini didapatkan secara 
alami dan tidak belajar secara khusus. Ini berkaitan 
dengan kondisi tanpa ego. Ada orang yang egonya 
memuncak jika melihat wajah cantik. Maka orang seperti 
ini tidak bisa sensitif jika mendeteksi wajah. Jika 
dipaksakan maka ia tidak dapat jujur mengakses 
perasaan terdalam dan hanya menyampaikan yang 
baik-baik saja pada klien yang cantik. 
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Kesimpulan 
 

Temukanlah pemicu yang sesuai bagi anda. 
Yaitu sesuatu pada seseorang yang memungkinkan 
anda mencapai kondisi tanpa ego dalam merasakan 
rasa terdalam. Misalnya saja coba membaca tulisan 
tangan klien saat menuliskan nama di daftar tamu. Maka 
dengan sekejap saja anda tau dengan siapa anda 
sedang berhadapan. Selanjutnya persilahkan klien 
memilih kartu. Maka presentasikanlah rasa terdalam 
yang anda rasakan saat membaca tulisan tangan klien, 
melalui alat peraga berupa tebaran kartu Tarot. Maka 
klien akan terkejut dengan ketepatan pembacaan anda.  
 

Apakah kartunya yang tepat? Bukan, tapi 
presentasinya yang memukau. Ingat tugas fortune teller, 
yaitu membuat seseorang menjadi beruntung. Caranya 
rasakan dengan empati apa yang bisa membahagiakan 
klien. Lalu beri nasehat dan motivasi agar klien yakin 
untuk menempuh jalan itu. Presentasikanlah dengan 
katu Tarot secara memukau. Maka klien anda akan 
optimis, bersemangat, penuh syukur, dan selalu 
beruntung. 
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TAROT 
& 

KEHIDUPAN 
Oleh Boni Binoba, ST. 

 

Apa hubungan gambar kartu Tarot 
dengan kehidupan manusia? Mengapa 
komposisi kartu Tarot seperti itu? Mengapa kartu 
Tarot mempunyai nomor berurutan? Apa pesan 
yang ingin disampaikan oleh kartu Tarot? 
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Sebagian Tarot Reader peduli dengan 
pertanyaan-pertanyaan itu. Sebagian lagi hanya trampil 
menggunakannya dan tidak tertarik untuk menjawab 
teka-teki itu. Tetapi teka-teki itu akan selalu ada bagi 
mereka yang terpanggil untuk memecahkannya. 
 

Saya adalah salah seorang yang terpanggil 
untuk memecahkan teka-teki itu dalam sebuah 
perenungan. Saya menyebut teka-teki itu dengan istilah 
"TAROT CODE". Sebagaimana layaknya sebuah CODE, 
mereka menanti orang yang akan memecahkannya dan 
memahami pesan yang ingin disampaikannya. Dalam 
memecahkan Tarot Code saya memilih jalan 
perenungan, dan meminimalkan studi literatur.  

 
Hal ini sengaja saya lakukan, agar setelah selesai 

perenungan, saya akan coba mencari apakah ada 
literatur yang mempunyai kemiripan dengan hasil 
perenungan saya. 
 

Ada baiknya saya jelaskan dulu komposisi kartu 
Tarot yang saya maksud. Saya menggunakan referensi 
kartu Tarot Rider Waite Smith karya Arthur Edward 
Waite dan ilustrator Pamela Colman Smith. Saya pilih 
kartu ini sebagai acuan, karena kartu ini merupakan 
kartu yang paling banyak digunakan di dunia. Kartu ini 
dipublikasikan pertama kali pada 5 Desember 1909. Jadi 
kartu ini sudah berumur lebih dari 100 tahun dan saat 
ini masih dapat ditemukan di toko-toko buku impor.  

 
Keahlian A.E. Waite dalam okultisme barat tidak 

diragukan lagi, beliau adalah member dari "Hermetic 
Order of the Golden Dawn". Maka kandungan pesan 
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yang terdapat dalam Deck Tarot ini saya percaya 
sebagai ilmu pengetahuan yang dibuat oleh seorang 
yang sangat ahli di bidangnya. 
 

Pada Deck Tarot Rider Waite Smith terdapat 78 
kartu Tarot bergambar. Biasanya Tarot Reader berusaha 
memaknai simbol-simbol yang tergambar di setiap kartu. 
Anda bisa mempelajari simbol-simbol ini melalui buku 
mengenai Tarot yang sangat banyak di toko buku impor. 
Tapi saya menggunakan metoda yang lain. Saya coba 
memahami gambar-gambar pada kartu Tarot 
menggunakan kepekaan rasa. Maka itu pemahaman 
saya berbeda dengan literatur yang pernah ada. 
78 kartu Tarot dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu 22 kartu 
Arkana Mayor dan 56 kartu Arkana Minor. Arkana Mayor 
berarti jalan utama. Dan Arkana Minor berarti jalan 
samping. Menurut pemahaman yang saya dapatkan, 
Arkana Mayor adalah peta perjalanan jiwa manusia. 
Sedangkan Arkana Minor adalah cara memahami jiwa 
manusia. 
 
Tentang Kehidupan 
 

Hidup manusia di alam ini adalah pengalaman 
yang akan menjadikan manusia menjadi alim (berilmu). 
Dalam istilah lain, hidup adalah perjalanan (Life is 
Journey). Syarat sebuah perjalanan adalah: ada yang 
berjalan dan ada jalan. Yang berjalan dijelaskan pada 
kartu Tarot Arkana Minor. Sedangkan jalan dijelaskan 
pada kartu Tarot Arkana Mayor. Jiwa manusia berjalan di 
jalan hidupnya, dari sudut pandang Tarot ini berarti 
Minor berjalan di Mayor. 
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Tentang Manusia 
 

Kepribadian manusia dijelaskan pada kartu Tarot 
Arkana Minor. Yaitu setiap manusia terdiri dari empat 
unsur karakter. Setiap manusia adalah unik, karena 
komposisi persentase dari ke-empat unsur karakternya 
ternyata berbeda-beda. Ke-empat unsur karakter 
tersebut digambarkan pada 56 kartu Tarot Arkana 
Minor, yang terdiri dari: 14 kartu karakter wands, 14 
kartu karakter cups, 14 kartu karakter swords, 14 kartu 
karakter pentacles. Setiap karakter digambarkan dalam 
14 kartu, yang terdiri dari: 4 kartu karakter dasar, dan 10 
kartu tentang peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. 
 

Dengan memahami 4 kartu karakter dasar pada 
4 karakter yang berbeda, maka kita dapat dengan 
mudah meng-klasifikasikan seseorang. Maka timbul 
pertanyaan besar, "Jika setiap orang adalah unik, maka 
bagaimana caranya kita dapat melakukan klasifikasi 
berdasarkan karakter?". Caranya adalah dengan 
memahami karakter dominan yang mempengaruhi 
kepribadian orang itu. Memang setiap kepribadian terdiri 
dari komposisi 4 karakter dengan persentase yang 
berbeda-beda, tapi setiap orang punya karakter 
dominan, karakter pertimbangan, dan 2 karakter lain 
yang tersimpan di pikiran bawah sadarnya. 
 

Secara sederhana dapat saya ilustrasikan sebagai 
berikut. Jika seorang anak mempunyai Ayah dengan 
karakter dominan cups, dan Ibu dengan karakter 
dominan wands, maka ada 2 kemungkinan. Anak itu 
mempunyai karakter dominan cups dan karakter 
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pertimbangan wands. Atau anak itu mempunyai 
karakter dominan wands dan karakter pertimbangan 
cups. Sedangkan karakter swords dan pentacles 
tersimpan di pikiran bawah sadarnya. 
 

Karakter dominan dan pertimbangan sangat 
penting dalam mengambil keputusan secara sadar. Jiwa 
manusia (Minor) tumbuh dewasa di jalan hidupnya 
(Mayor) dengan cara memilih dan memutuskan. Maka 
itu orang yang selalu memanfaatkan jasa peramal untuk 
memilihkan dan memutuskan jalan hidup yang terbaik 
baginya, akan menjadi orang yang tidak pernah 
tumbuh menjadi dewasa.  

 
Seorang Tarot Reader menurut saya sebaiknya 

menjadi pembimbing agar klien dapat menemukan 
beberapa jalan hidup yang bisa dipilih. Dan menjadi 
pembimbing agar klien dapat memutuskan salah satu 
jalan hidup dari pilihan yang tersedia. Biasanya memilih 
jalan hidup dilakukan ketika kita memilih jalan keluar dari 
suatu masalah. 
 

Yang saya maksud dengan 4 kartu karakter dasar 
pada 4 karakter yang berbeda, yaitu: page of wands, 
knight of wands, queen of wands, king of wands, page 
of swords, knight of swords, queen of swords, king of 
swords, page of cups, knight of cups, queen of cups, 
king of cups, page of pentacles, knight of pentacles, 
queen of pentacles, king of pentacles. Dengan 
mempelajari 16 kartu karakter dasar ini maka kita dapat 
dengan mudah memahami karakter dominan 
seseorang, apakah termasuk kategori wands, swords, 
cups, atau pentacles. 
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Bagan karakter manusia 

 
Saya berikan ciri-ciri sederhana dari setiap 

karakter. Karakter wands suka pada popularitas, berpikir 
spontan, yaitu melakukan yang ingin ia lakukan saat itu. 
Karakter swords suka pada tahta jabatan, berpikir 
rasional, yaitu melakukan sesuatu yang ia anggap benar 
dan lebih mudah. Karakter cups suka pada keindahan 
dan keteraturan, berpikir emosional, hanya melakukan 
yang ia sukai. Karakter pentacles suka pada kedamaian 
dan kekayaan, berpikir materialistis, yaitu hanya 
melakukan sesuatu yang membawa keuntungan nyata. 
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Setelah mengenal keempat karakter dasar ini kita 

akan memahami cara seseorang mengambil keputusan 
dalam hidupnya. Jika seseorang mempunyai karakter 
dasar wands dan karakter pertimbangan cups. Maka 
saat mengambil keputusan ia akan mempunyai 
keputusan spontan tak beralasan, dan kemudian mulai 
mempertimbangkan apakah hal itu indah dan sesuai 
aturan. Biasanya keinginan spontan yang kreatif 
berlawanan dengan aturan kelaziman yang ada. 
Dengan cara analisa seperti ini kita akan memahami 
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kebingungan yang terjadi pada diri klien. Masalah 
bukanlah masalah, kebingungan adalah masalah yang 
sesungguhnya. 
 

Untuk memahami peristiwa sehari-hari dalam 
hidup klien, kita dapat belajar pada kartu Tarot Arkana 
Minor nomor satu (Ace) sampai sepuluh yang sesuai 
dengan karakter dominannya. Yaitu 10 kartu bernomor 
pada wands, swords, cups, atau pentacles. Dengan 
demikian kita akan memahami karakter dasar klien dan 
peristiwa dalam kehidupannya sehari-hari. Wajarlah 
kalau seorang Tarot Reader dapat memprediksi 
kepribadian, masalah, dan solusi bagi klien dengan 
tepat. Karena semuanya sudah tergambar di kartu Tarot 
Arkana Minor. 
 

Hubungan karakter dominan dan karakter 
pertimbangan ada 3, yaitu saling menguatkan (wands 
dan swords, cups dan pentacles), saling melengkapi 
(wands dan pentacles, swords dan cups), dan saling 
berlawanan (wands dan cups, swords dan pentacles). 
Yang paling bermasalah adalah karakter dominan dan 
karakter pertimbangan yang mempunyai hubungan 
saling berlawanan. Karakter yang mempunyai 
hubungan saling menguatkan akan menghasilkan 
kepribadian Super Inrovert atau Super Extrovert. Karakter 
yang saling melengkapi adalah hubungan yang sangat 
baik jika kita bisa menyadari kedua karakter itu dengan 
jelas.  

 
Kalau kita tidak dapat menyadari dengan jelas, 

maka seolah-olah karakter yang saling melengkapi itu 
terlihat seperti saling berlawanan. Inilah dua karakter 
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utama (dominan dan pertimbangan) pada manusia 
yang menjadi sumber kebingungan, sehingga dunia 
yang damai ini terlihat seperti bermasalah. Hanya orang 
bermasalah yang mempermasalahkan kehidupan yang 
sebenarnya damai. 
 

Dengan pemahaman akan keempat karakter 
dasar diharapkan kesadaran kita bisa meningkat. Bahwa 
kita adalah kesadaran yang tidak terikat pada karakter 
apapun. Jika kita telah berhasil lepas dari keinginan akan 
popularitas, tahta jabatan, keindahan keteraturan, dan 
kedamaian kekayaan, maka kita akan mudah 
menyesuaikan diri pada keadaan. Sebagai kesadaran 
yang telah merdeka kita bebas menggunakan karakter 
wands, swords, cups, dan pentacles sesuai kebutuhan.  

 
Kita tidak lagi melakukan yang kita inginkan. Kita 

hanya melakukan yang seharusnya kita lakukan. Yaitu 
mengalir dalam keselarasan dengan alam menuju 
kesuksesan, ketenangan, keberlimpahan, dan 
kebahagiaan. 
 
Tentang Jalan Hidup 
 

Walaupun jalan hidup yang dipilih dan 
diputuskan oleh setiap orang itu berbeda-beda, namun 
menurut saya sebenarnya mempunyai tahapan yang 
sama. Pada kartu Tarot Arkana Mayor saya 
menyimpulkan ada 4 tahapan. Tahapan pertama adalah 
kartu nomor 0 (The Fool). Yaitu tahap seseorang 
menjalani hidup tanpa menyadari tujuan hidupnya, misi 
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kelahirannya, dan alasan penciptaannya. Menjalani 
hidup dengan cuek, tak peduli, dan ceroboh.  

Pada tahap ini orang akan berputar-putar pada 
masalah yang sama tanpa berusaha untuk keluar dari 
perputaran itu. 
 

Tahap selanjutnya adalah fase ulat, sebagaimana 
digambarkan pada kartu Tarot Arkana Mayor nomor I - 
VII. Ciri fase ulat adalah manusia mencari ketenangan 
dan kebahagiaan ke luar dirinya. Yaitu berusaha 
mencari: ilmu pengetahuan (I), misteri kehidupan (II), 
kenyamanan dan keberlimpahan (III), tahta dan 
kekuasaan (IV), guru spiritual (V), kekasih tercinta (VI), 
dan pengalaman baru (VII).  

 
Ujung dari fase ini adalah ulat yang 

kekenyangan tanpa terpuaskan. Yaitu telah memiliki 
segalanya tetapi tetap bingung, resah, gelisah, galau, 
cemas, dan tidak menemukan ketenangan serta 
kebahagiaan yang dicari. 
 

Tahap berikutnya adalah fase kepompong, 
sebagaimana digambarkan pada kartu Tarot Arkana 
Mayor nomor VIII - XIV. Ciri-ciri fase kepompong adalah 
manusia mencari ketenangan dan kebahagiaan ke 
dalam dirinya. Yaitu berusaha mencari: perdamaian 
dengan dirinya (VIII), hasrat hati terdalam (IX), hikmah 
dan makna dibalik perjalanan hidupnya (X), kedewasaan 
untuk memilih dan memutuskan (XI), kesabaran dalam 
keyakinan (XII), momentum untuk taubat dan berubah 
menjadi lebih baik  (XIII), kesederhanaan antara realistis 
dan idealis (XIV).  
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Ujung dari fase ini adalah kepompong yang siap 
untuk mengeluarkan kupu-kupu yang indah. 

 
Tahap terakhir adalah fase kupu-kupu, 

sebagaimana digambarkan pada kartu Tarot Arkana 
Mayor nomor XV - XXI. Ciri-ciri fase kupu-kupu adalah 
manusia tidak lagi dalam pencarian, melainkan sudah 
menemukan jalan hidup yang tenang dan 
membahagiakan. Yaitu menjadi orang yang: 
membelenggu hawa nafsunya sehingga setan tidak lagi 
dapat menggoda (XV), hancur kesombongan dirinya 
(XVI), mempunyai sifat terpuji dan berkasih sayang 
terhadap siapa pun (XVII), mampu menahan diri dari 
pengaruh negatif lingkungan (XVIII), berkarya tanpa 
pamrih menyebarkan manfaat bagi lingkungan (XIX), 
menerima hasil kebaikannya selama ini (XX), melebur 
dalam keselarasan yang harmonis dengan semesta (XXI).  

 
Ujung dari fase ini adalah menemukan 

ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari. 
 

Tulisan saya di atas adalah berdasarkan 
pemahaman saya atas kehidupan saya yang tercermin 
dalam gambar-gambar pada kartu Tarot. Bagaimana 
dengan anda? Apakah kartu-kartu Tarot itu 
mencerminkan sesuatu tentang pengalaman hidup 
yang sudah anda alami. Dengan menggunakan Tarot, 
mari kita menjelajah masa lalu, dan merangkai makna 
dibalik setiap peristiwa. 
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TAROT 
& 

SPIRITUAL 
Oleh Boni Binoba, ST. 

 

Ilmu spiritual adalah ilmu yang mempelajari 
tentang spirit (ruh). Ilmu ini telah dipahami oleh 
orang-orang bijak sejak zaman dahulu. Orang 
yang menguasai ilmu ini akan mengerti hukum 
alam dan cara memanfaatkannya. Sebagian 
orang menyebutnya dengan kebenaran. Dan 
pemahaman tentang kebenaran ini akan 
membuat kita mengerti bagaimana cara hidup 
yang baik untuk diri kita dan lingkungan. 

 
  



 

98 

 

Sebelum saya menerangkan hubungan Tarot 
dan Spiritual, ada baiknya jika saya membahas sedikit 
tentang dua artikel saya sebelumnya. Pada artikel Tarot 
dan Aura, saya menjelaskan bagaimana cara kerja Tarot 
dalam memprediksi masa depan. Yaitu dengan cara 
memprogram energi aura kartu sesuai dengan gambar 
pada kartu, menggunakan perasaan kita yang timbul 
sewaktu menghayati gambar. 
 

Dan saya juga telah menjelaskan bahwa kartu 
yang terambil adalah kartu yang mempunyai frequensi 
aura yang sama dengan aura kita, saat kita memikirkan 
hal yang kita tanyakan. Dengan menggunakan hukum 
tarik-menarik maka dapat disimpulkan bahwa masa 
depan itu adalah respon alam yang ditarik oleh kita 
sesuai dengan frequensi aura kita. Dan kita bisa 
memeriksa medan daya tarik kita dengan memilih kartu 
Tarot saat memikirkan hal yang kita tanyakan. 
 

Pada artikel Tarot dan Kehidupan, saya telah 
menerangkan arti gambar-gambar pada kartu Tarot. 
Yaitu bagaimana kita mengenal ke-empat karakter dasar 
manusia. Sehingga kita bisa mengatasi kelemahan 
sebuah karakter, dengan cara mengembangkan karaker 
yang berlawanan dengannya. Dan saya juga telah 
menerangkan sedikit tentang fungsi kartu-kartu arkana 
mayor sebagai peta perkembangan jiwa. Sehingga kita 
bisa menjadi pribadi yang harmonis dengan karakter 
alam semesta. 
 

Artikel Tarot dan Aura adalah alat bantu bagi 
anda untuk memeriksa apakah masa depan anda sudah 
sesuai dengan yang anda inginkan. Jika belum sesuai, 
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anda dapat menganalisa penyebab masalahnya 
menggunakan hukum tarik-menarik. Jika menurut 
prediksi kartu tarot anda akan gagal, maka anda bisa 
menganalisa sifat anda yang menarik kegagalan itu. 
Sehingga anda bisa memperbaiki sifat anda saat ini 
untuk memperbaiki masa depan yang akan terjadi. 
 

Sedangkan artikel Tarot dan Kehidupan 
berfungsi sebagai alat bantu bagi anda untuk 
mengetahui karakter mana yang menyebabkan 
kegagalan. Sehingga anda bisa mengembangkan 
karakter yang berlawanan dengannya. Dengan terus-
menerus menyeimbangkan karakter, maka anda akan 
dapat menyelesaikan perkembangan jiwa anda sesuai 
peta pada kartu-kartu arkana mayor. 
 

Setelah anda menyelesaikan peta 
perkembangan jiwa dan menjadi harmonis dengan 
karakter alam semesta, barulah anda bisa memanfaatkan 
artikel Tarot dan Spiritual. Karena jika artikel ini 
dipraktekkan oleh orang yang jiwanya belum 
berkembang, saya khawatir akan menghasilkan ilusi 
yang berbahaya. Bayangkan jika anda merasa bisa 
berkomunikasi dengan spirit alam semesta, padahal bisa 
jadi itu hanya ilusi pikiran anda saja. 
 
Tentang Spiritual 
 

Ilmu spiritual adalah ilmu yang mempelajari 
tentang spirit (ruh). Ilmu ini telah dipahami oleh orang-
orang bijak sejak zaman dahulu. Orang yang menguasai 
ilmu ini akan mengerti hukum alam dan cara 
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memanfaatkannya. Sebagian orang menyebutnya 
dengan kebenaran. Dan pemahaman tentang 
kebenaran ini akan membuat kita mengerti bagaimana 
cara hidup yang baik untuk diri kita dan lingkungan. 
 

Alam semesta yang tampak ini adalah wujud 
paling luar dari satu spirit yang Maha Agung. Selain 
wujud yang tampak, masih banyak wujud lainnya yang 
lebih halus. Makin ke dalam semakin halus. Contohnya: 
dunia dna, dunia partikel, dunia energi, dunia 
microwave, dunia vibrasi kosmik, dan masih banyak lagi 
kulit-kulit alam semesta. Kesimpulannya adalah alam 
semesta ini sebenarnya satu-kesatuan sistem yang hidup 
dan mempunyai kesadaran. 
 

Kesadaran manusia berasal dari spirit manusia. 
Dan spirit manusia berasal dari spirit alam semesta. Spirit 
manusia dan spirit alam semesta mempunyai sifat dan 
kualitas yang sama, hanya saja berbeda tingkatan. 
Perjalanan spirit manusia adalah untuk kembali ke 
sumber. Spirit yang terpisah akan merindukan 
kedamaian, kebahagiaan, dan kemakmuran yang 
pernah ia rasakan sebelumnya. 
 

Semua kerinduan itu menyebabkan manusia 
tidak stabil dan selalu merasa gelisah. Dan semua 
kerinduan itu akan hilang jika spirit manusia telah 
kembali ke spirit alam semesta. Karena keduanya 
mempunyai sifat dan kualitas yang sama, maka 
pertemuan itu akan membuat keduanya melebur 
kembali sebagai satu kesatuan kesadaran spirit Yang 
Maha Hidup. 
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Pikiran Universal 
 

Untuk memudahkan penjelasan, maka saya akan 
memakai istilah yang lebih umum. Kesadaran manusia 
yang berasal dari spirit manusia, saya sebut sebagai 
pikiran bawah sadar. Ego manusia atau ke-aku-an atau 
hawa nafsu, saya sebut sebagai pikiran sadar. Dan 
kesadaran semesta yang berasal dari spirit semesta, saya 
sebut sebagai pikiran universal.  

 
Bagi para guru kesadaran mereka akan terus 

meningkat. Mulai dari menyadari cara kerja pikiran sadar 
(gelombang otak beta), lalu menyadari cara kerja citra 
(gelombang otak alpha), kemudian menyadari cara kerja 
pikiran bawah sadar (gelombang otak teta), hingga 
menyadari cara kerja pikiran universal (gelombang otak 
delta). 
 

Tarot adalah alat yang dapat digunakan oleh 
orang-orang yang kesadarannya baru menyadari cara 
kerja pikiran sadar, untuk berkomunikasi secara tidak 
langsung dengan pikiran universal. Untuk memahami 
hubungan ini, mari kita pahami sebuah analogi. 
Misalkan pikiran universal adalah direktur, pikiran bawah 
sadar adalah manajer, citra adalah supervisor, dan 
pegawai adalah pikiran sadar. 
 

Cara seorang pegawai mengirimkan surat 
permohonan pembelian alat kerja adalah dengan 
mengirimkan proposal kepada supervisor. Setelah 
disetujui maka proposal itu dikirimkan ke manajer. Lalu 
dikirimkan ke direktur. Maka direktur akan mengirimkan 
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kembali proposal yang telah disetujui ke manajer. 
Kemudian dari manajer dikirimkan ke supervisor. Dan 
akhirnya dikembalikan ke pegawai untuk di serahkan ke 
bagian pembelian barang. 
 

Kita coba lihat persamaan polanya. Cara berdoa 
adalah pikiran sadar mengirimkan keinginannya berupa 
kata-kata (verbal) kepada citra sehingga terbentuklah 
gambaran mental tentang apa yang diinginkan. Oleh 
citra, gambaran mental itu akan diteruskan menjadi 
kesan rasa yang timbul di pikiran bawah sadar.  

 
Gambaran mental yang diulang-ulang, akan 

menimbulkan perasaan dominan di pikiran bawah 
sadar. Dan pikiran bawah sadar akan meneruskannya ke 
pikiran universal. 
 

Ide di pikiran universal yang mempunyai 
frequensi yang sama dengan perasaan dari pikiran 
bawah sadar, akan ikut bergetar karena mendapat fokus 
perhatian. Karena energi itu mengikuti pikiran, maka 
perhatian itu membuat ide yang dimaksud, mempunyai 
cukup energi untuk mewujud.  

 
Cara mewujudnya adalah dengan 

menggetarkan pikiran bawah sadar yang saling 
terhubung antara semua makhluq dengan pikiran 
universal (point to multipoint). Karena semua makhluq 
itu mempunyai spirit, maka semua makhluq itu 
mempunyai pikiran bawah sadar. 
 

Hasilnya adalah semua makhluq yang di pikiran 
bawah sadarnya mempunyai perasaan yang sama, akan 
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saling tarik-menarik untuk mewujudkan permohonan 
doa itu. Sedangkan pada pemohon itu sendiri, akan 
muncul citra yang ditimbulkan oleh pikiran bawah 
sadarnya. Diharapkan pikiran sadar si pemohon dapat 
memahami citra ini dan mengambil tindakan sesuai 
pesan yang dipahami. Jika tindakannya benar, maka 
permohonannya akan terkabul. Dengan syarat 
permohonannya itu bersifat harmonis dan konstruktif 
seperti pikiran universal. 
 
Tarot Sebagai Pemicu Citra 
 

Citra adalah gambaran mental yang bisa 
dimengerti oleh pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. 
Pikiran sadar yang tenang dan telah belajar ilmu simbol, 
akan memahami pesan logika pada citra yang 
bersumber dari kesan perasaan yang ada di pikiran 
bawah sadar. Sedangkan pikiran bawah sadar yang 
terlatih untuk damai, akan memahami kesan perasaan 
pada citra yang bersumber dari pesan logika yang ada 
di pikiran sadar. 
 

Mimpi adalah citra dari pikiran bawah sadar 
yang muncul ketika kita sedang tidur. Kilasan adalah citra 
sesaat / sekejap yang muncul dari pikiran bawah sadar 
ketika kita dalam keadaan terjaga / bangun. Khayalan 
adalah citra dari pikiran sadar yang terkendali. 
Sedangkan lamunan adalah citra dari pikiran sadar yang 
liar. 
 

Bagi sebagian orang yang mempunyai 
kemampuan meramal, maka citra sering muncul sebagai 



 

104 

 

kilasan. Baik itu ketika sedang memikirkan sesuatu, 
maupun secara tidak sengaja. Dengan demikian maka 
sang peramal bisa mendapat pesan logika dari perasaan 
pikiran bawah sadarnya. Sedangkan perasaan yang 
bergetar di pikiran bawah sadarnya adalah yang selaras 
dengan frekuensi ide di pikiran universal. Sehingga sang 
peramal bisa mengetahui apa yang harus dikatakan 
atau harus dilakukan. Tujuannya adalah untuk 
mewujudkan kehendak pikiran universal yang bersifat 
harmonis dan konstruktif. 
 

Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan 
meramal, maka akan kesulitan untuk menimbulkan 
kilasan. Sehingga dibutuhkan alat bantu untuk 
memancing kilasan itu agar muncul. Di sinilah fungsi 
kartu Tarot sebagai pemicu kilasan. Yaitu sebagai tombol 
yang menyalakan lampu kilat / blitz. Jadi tidak penting 
gambar kartu yang terpilih. Yang penting adalah pesan 
dari kilasan yang timbul saat melihat gambar itu. 
 
Kesimpulan 
 

Dengan memanfaatkan alat bantu berupa kartu 
Tarot, maka kita bisa memahami kehendak spirit semesta. 
Sehingga kita bisa mengatakan apa yang harus 
dikatakan, dan melakukan apa yang harus dilakukan.  

 
Dengan kemampuan ini kita akan menjadi 

harmonis dengan kehendak spirit semesta dan 
menjalani aksi hidup yang konstruktif.  
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Kita menjadi harmonis karena keinginan kita 
akan selaras dengan doa-doa orang lain sehingga 
semua keinginan akan terwujud secara sistematis dan 
secara tak terduga. Kita menjadi konstruktif bagi 
lingkungan, dan alam akan merespon aksi kehidupan 
kita dengan memberikan lebih banyak lagi kedamaian, 
kebahagiaan, dan kemakmuran. 
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TAROT 

& 
SOLUSI 

Oleh Boni Binoba, ST. 

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

Masalah kehidupan sebenarnya tidak pernah 
ada. Sejak dulu masyarakat manusia sudah begini. Dan 
sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Hanya benda 
dan peristiwanya saja yang terlihat berbeda. Tapi hal-hal 
yang dirasakan sebenarnya sama saja. Apapun yang 
ditangkap panca indera tidaklah penting. Karena yang 
sampai kepada kita hanya perasaannya saja. Benda dan 
peristiwa bisa memicu perasaan sedih, marah, takut, 
kecewa, dendam, bahagia, tenang, gelisah, malu, 
sombong, rendah diri, semangat, khawatir, dan lain-lain. 
Dan perasaan itu hanyalah akibat dari konsep yang kita 
tanamkan dalam pikiran kita. 
 

Konsep masalah timbul karena manusia 
mempunyai kebutuhan dan keinginan. Jika kita tidak 
mempunyai kebutuhan dan keinginan maka masalah itu 
tidak ada. Oleh sebab itu manusia membutuhkan solusi. 
Yaitu sebuah gagasan yang berisi metoda untuk 
memenuhi kebutuhan dan mewujudkan keinginan. 
Solusi tidak pernah datang dari luar. Buku yang kita 
baca, nasehat orang lain, dan pengalaman hidup, itu 
semua hanya alat bantu yang memudahkan kita 
merumuskan solusi. Tetapi gagasan, ide, pemikiran atau 
pemahaman adalah hasil dari pikiran kita sendiri. 
 
Pikiran Manusia 
 

Kita tidak pernah tahu pemahaman yang ada di 
pikiran penulis buku, pikiran penasehat, ataupun 
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kehendak Tuhan yang mendatangkan pengalaman ke 
dalam hidup kita. Semua pemahaman itu adalah 
tanggapan pikiran kita terhadap tujuan yang kita 
inginkan dan tetapkan. Jika kita menginginkan untuk 
memahami sesuatu, maka pikiran akan menetapkan hal 
itu sebagai tujuan.  

 
Tujuan inilah yang akan menggerakkan pabrik 

yang bernama pikiran. Tujuan ini juga yang 
membedakan antara proses berpikir dan mengkhayal. 
Mengkhayal adalah proses terhanyutnya kita di dalam 
pemikiran tanpa kesadaran untuk mengendalikannya. 
Dalam istilah lain mengkhayal disebut juga bermimpi di 
saat terjaga. 
 

Untuk lebih mudah dalam memahami pikiran 
manusia ada baiknya jika kita membuat sebuah analogi. 
Bayangkan sebuah pabrik yang mengolah bahan baku 
menggunakan proses produksi untuk menghasilkan 
bahan setengah jadi. Bahan setengah jadi itu akan 
diolah menjadi hasil akhir di bengkel kerja seorang 
seniman.  

 
Yang dimaksud bahan baku adalah semua 

pengetahuan kita. Yang dimaksud proses produksi 
adalah berpikir menggunakan ilmu atau konsep. Yang 
dimaksud bahan setengah jadi adalah gagasan. Yang 
dimaksud bengkel kerja adalah dunia. Yang dimaksud 
seniman adalah kita. Sedangkan yang dimaksud hasil 
akhir adalah keindahan. Karena keindahan adalah 
sumber kenikmatan yang ingin kita rasakan dan yang 
ingin kita bagikan. 
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Rahasia terbesar dari pikiran adalah bahwa di 
alam semesta ini hanya ada satu pikiran yang bisa 
berpikir. Di mana pun ada sebagiannya, di situ pasti ada 
keseluruhannya. Berpikir adalah satu-satunya aktifitas 
ruh. Semua makhluk hidup memiliki nyawa, tapi hanya 
makhluk yang mempunyai ruh yang punya akal pikiran. 
Makhluk bernyawa yang lain hanya menjalani hidup 
mengikuti naluri. Dengan naluri itu mereka bisa meniru 
tetapi tidak bisa berkreasi. Karena pikiran adalah satu-
satunya prinsip kreatif yang membuat alam semesta 
tercipta dan terus menerus tercipta ulang. Bahkan 
semua benda dan peristiwa hakekatnya adalah 
pemikiran yang mengambil bentuk. Pemikiran yang 
sejenis akan saling tarik-menarik. 
 
Kita bukanlah pikiran, kita adalah kesadaran. Kita 
mempunyai nafsu sebagai alat untuk menginginkan 
sesuatu dan menetapkan tujuan. Kita juga mempunyai 
pikiran sebagai alat untuk menciptakan gagasan-
gagasan yang akan mewujud menjadi kenyataan. 
Pikiran yang berada dibawah kendali kita disebut pikiran 
sadar.  
 

Pikiran sadar adalah alat untuk menginput 
program ke dalam pikiran bawah sadar kita. Sedangkan 
pikiran bawah sadar kita mempunyai kualitas dan jenis 
yang sama dengan pikiran universal alam semesta. Satu-
satunya perbedaan hanyalah tingkatannya saja. 
Sehingga apapun yang kita inputkan ke pikiran bawah 
sadar akan direspon oleh alam semesta menggunakan 
hukum tarik-menarik. 
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Solusi Masalah 
 

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

Jika kita sudah tau apa yang kita inginkan, 
bayangkan saja seolah-olah keinginan kita itu sudah 
terjadi. Bayangkan sehingga terlihat jelas dan terasa 
nyata. Lakukanlah sesering mungkin. Pikiran bawah 
sadar kita tidak bisa membedakan mana yang benar-
benar terjadi, dan mana yang hanya khayalan.  

 
Pikiran bawah sadar kita sebenarnya adalah hati 

kita sendiri. Hati kita akan merasa bahagia jika 
membayangkan hal-hal yang indah. Ini membuktikan 
bahwa hati tidak bisa membedakan antara khayalan dan 
kenyataan. Jika hal ini sering dilakukan maka kita akan 
membentuk perasaan dominan. 
 

Perasaan dominan yang selalu merasa bahagia 
dan bersyukur akan mempengaruhi frekuensi dominan 
gelombang aura yang kita pancarkan. Sehingga 
pancaran aura kita akan menjadi terang dan berwarna 
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cerah. Sinar aura yang terang akan membuat medan 
daya tarik kita semakin kuat, dan mempercepat hadirnya 
hal-hal yang sejenis dengan pikiran kita. Sedangkan sinar 
aura yang berwarna cerah akan menarik 
keberuntungan.  

 
Jadi kesimpulannya adalah kita membutuhkan 

keberuntungan untuk menciptakan masa depan yang 
kita inginkan. Sehingga solusi yang kita butuhkan untuk 
menyelesaikan semua masalah adalah ilmu 
pengetahuan yang bisa mengundang keajaiban. 
 
Permainan Kartu Tarot 
 

Tidak semua orang membutuhkan kartu Tarot. 
Sebaiknya permainan ini hanya digunakan jika sudah 
tidak ada cara lain untuk menemukan solusi. Atau 
gunakanlah kartu ini jika keputusan yang akan dibuat 
sangat penting dan ingin meng-konfirmasi solusi yang 
kita rumuskan.  

 
Jika anda menggunakannya terlalu sering, maka 

bisa mengakibatkan ketagihan. Maka anda akan seperti 
orang yang terbiasa hidup di ruangan dengan 
pendingin udara sehingga tidak sanggup berada di luar 
rumah terlalu lama. 
 

Utamakanlah untuk memecahkan masalah anda 
sendiri. Anda bisa mencari informasi dari buku, internet, 
konsultan, dan pengalaman. Jika anda sudah 
menetapkan keinginan anda, maka pabrik gagasan akan 
mulai bekerja. Rahasianya adalah proses berpikir tidak 
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berlangsung pada pikiran sadar kita. Proses berpikir 
berlangsung di pikiran universal. Sesungguhnya pikiran 
sadar, pikiran bawah sadar, dan pikiran universal, 
hanyalah perbedaan fungsi dari satu pikiran yang sama. 
 
Pola Pikir 
 

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

Emosi seharusnya ada dibawah kendali pikiran 
sadar. Jika kita terbawa amarah maka pikiran sadar kita 
akan kehilangan kemampuan berpikir logis dan analitis. 
Akibat dari kesalahan ini adalah kita akan gagal untuk 
mengenali sumber masalahnya. Jika sumber masalahnya 
tidak dipahami, maka solusinya akan gagal untuk 
dirumuskan. 
 
Meratapi Masalah 

Meratapi adalah proses mencurahkan 
konsentrasi dan energi kepada suatu pusat perhatian 
yang menimbulkan kesedihan. Kesedihan adalah salah 
satu bentuk perasaan yang menguras banyak energi. 
Akibat dari kesalahan ini adalah kita akan lupa untuk 
berfokus kepada solusi. Sehingga seolah-olah kita 
menikmati kesedihan itu dan ketagihan untuk selalu 
mencari kesedihan. 
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Kesimpulannya, kita harus bisa mengubah 

perhatian kita agar selalu berfokus pada memahami 
sumber masalah dan merumuskan solusi. 
 
Mencari Solusi Menggunakan Kartu Tarot 
 

Sebelum saya bahas cara mencari solusi 
menggunakan kartu Tarot, ingatlah dua hal ini. Pertama, 
gagasan timbul dari dalam pikiran kita sendiri dan bukan 
dari luar. Kedua, proses pembuatan gagasan 
berlangsung di pikiran universal. Jadi pekerjaan pikiran 
sadar kita hanya dua. Yaitu menyediakan bahan baku 
dan menunggu hadirnya gagasan sebagai bahan 
setengah jadi. Kemudian ubahlah diri kita menjadi 
seorang seniman kehidupan yang mengolah gagasan 
untuk melahirkan keindahan yang bisa dinikmati 
bersama. 
 

Sebelum anda menggunakan kartu Tarot anda 
untuk mencari solusi, ada baiknya jika anda mengenali 
kartu Tarot itu satu-persatu. Tidak perlu tegang dan 
berpikir keras. Cukup nikmati saja keindahan kartu tarot 
itu satu-persatu. Cobalah untuk merasakan kesan rasa 
yang ditimbulkan ketika memandangi gambar-gambar 
itu.  

 
Mungkin anda akan merasakan sedih, senang, 

semangat, kecewa, marah, bingung, dan lain-lain, ketika 
memandangi setiap kartu. Setiap kartu mewakili 
perasaan yang berbeda. Perasaan ini adalah jenis 
perasaan yang sama yang hadir di setiap zaman. 
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Perasaan ini adalah bahan baku untuk di-inputkan ke 
bawah sadar. 
 

Proses menginputkan kesan rasa ke pikiran 
bawah sadar akan mempunyai efek mengaktifkan sel 
otak untuk membuat jalur-jalur informasi baru antar sel 
otak. Karena jika tanpa jalur-jalur informasi antar sel otak 
yang bersesuaian dengan sistematika ilmu tertentu, 
maka kita tidak akan bisa memahami bidang pemikiran 
itu. Contohnya, seorang ahli reaksi kimia akan kesulitan 
memahami reaksi emosi di pengadilan negeri. 
 

Setelah cukup akrab dengan kesan yang 
ditimbulkan oleh setiap kartu Tarot yang kita miliki, maka 
kita akan mencoba tebaran solusi. Tebaran solusi terdiri 
dari tiga kartu yang diletakkan secara tertutup di atas 
meja. Yaitu posisi gambar menghadap ke bawah dan 
terdiri dari kartu kiri, kartu tengah, serta kartu kanan.  

 
Kartu tengah dibuka terlebih dahulu untuk 

mengungkapkan kondisi permasalahan sebenarnya 
yang sedang kita hadapi. Setelah jelas maka bukalah 
kartu kiri untuk memahami potensi masalah yang 
mungkin terjadi. Sedangkan kartu kanan dibuka terakhir 
untuk memberikan inspirasi tentang solusi yang bisa kita 
jalankan. 
 

Pada tebaran solusi, kartu Tarot dibuka satu-
persatu. Hal ini dilakukan untuk memicu timbulnya 
penilaian seketika. Yaitu penilaian yang timbul dalam 
waktu dua detik pertama sebelum pikiran sadar 
melakukan penilaian. Dalam waktu dua detik pertama 
ini, penilaian yang muncul adalah gagasan dari pikiran 
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bawah sadar kita. Sedangkan pikiran bawah sadar kita 
mempunyai kualitas dan jenis yang sama dengan pikiran 
universal yang menyebabkan alam semesta ini tercipta 
dan terus menerus tercipta ulang.  

 
Pikiran bawah sadar kita juga hanya merupakan 

fungsi yang berbeda dari satu-satunya pikiran di alam 
semesta. Sehingga satu-satunya penghalang penilaian 
yang tepat adalah pikiran sadar. Karena pikiran sadar 
hanya bisa menarik gagasan dari proses berpikir di 
pikiran universal yang sesuai dengan keinginan sadar, 
walau tidak sesuai dengan kebenaran dan obyektifitas. 
 
Saya tutup artikel ini dengan sebuah contoh pembacaan 
tebaran solusi: 
 

 
 

Keadaan anda saat ini sudah terdesak dan 
dipaksa untuk memilih. Karena tidak mungkin untuk 
mendapatkan semuanya. Kebingungan terjadi bukan 
karena faktor luar. Tapi karena anda tidak tegas dan 
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terlalu memikirkan perasaan orang lain tanpa 
memikirkan perasaan anda sendiri (TENGAH).  

 
Potensi masalahnya adalah semangat anda 

semakin lama semakin hilang. Ini seharusnya tidak terjadi 
jika anda fokus menyelesaikan masalah satu-persatu. Jika 
masalah bertumpuk-tumpuk anda akan kehilangan 
keyakinan bahwa semua itu bisa diselesaikan tepat pada 
waktunya (KIRI).  

 
Solusinya adalah menyadari kesalahan anda 

yang tidak tegas dan suka menunda-nunda pekerjaan. 
Akui kesalahan pada diri sendiri dan minta maaf kepada 
orang lain. Hancurkan sifat egois dan minta bantuan 
pada orang yang kamu percaya bisa mengatasi 
masalahmu (KANAN). 
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Madam 
Arra 
 

Madam Arra adalah 
seorang Motivator Fortune 
Teller yang memiliki banyak 
metode seperti pembacaan 
tarot, garis tangan, dan 
graphology untuk membaca 
permasalahan dan solusi 
untuk klien - kliennya.  

Dengan berbekal metode tersebut dan 
intuisi yang sangat tajam, Madam Arra telah 
memenangi kompetisi Fortune Teller internasional 
dan mendapat gelar Guru of Asia 2011. 

Selain itu, Madam Arra juga telah 
berpartisipasi dalam acara talkshow di beberapa 
stasiun tv swasta khususnya Jakarta seperti Trans TV, 
O Channel,dan Tv One.  
 

Untuk info lebih lanjut bisa kunjungi 
http://www.madamarra.com atau hubungi 
0817 6038 458  

http://www.madamarra.com/
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Sebuah Cerita 1:  
Puzzle Kehidupan 
 
Sebuah Carita 2: 
Kantor-Event-Kantor-
Event 
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Sebuah Cerita 4: 
Pelajaran Hidup Dari 
Bencana 
 
Sebuah Cerita 5: 
Merubah Masa Depan 
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Sebuah Cerita 1 

Puzzle 
Kehidupan 

Oleh Madam Arra 

 

Ada teman yang menulis bahwa saya teman 
yang menyenangkan untuk dimintai pendapat, 
ada yang bilang saya obyektif dan bisa 
memahami dirinya lebih baik daripada teman 
yang lain dan sebagian besar mendukung saya 
untuk menjadi psikolog. Hmm, memang cita-cita 
saya dulu ingin menjadi psikolog, karena 
pemikiran yang sederhana. Punya lembaga 
psikologi sendiri, sehingga bisa kerja dari rumah 
di saat saya sudah punya anak.  

Dan inilah saya, 18 tahun kemudian, menjadi 
tarot reader atau saya lebih senang 
menamainya motivator fortune teller.  
  



 

122 

 

Impian Yang Tercapai 
 

Libur Lebaran kemarin, saya mengunjungi orang 
tua di Bogor. Tempat kelahiran dan tempat saya 
menghabiskan hampir ¾ usia saya sampai hari ini. 
Karena banyaknya waktu luang, membuat saya bisa 
membuka buku-buku kenangan dan foto-foto jaman 
SMA dulu. Ada satu buku yang dengan antusias saya 
buka. Buku ‘Year book’ yang berisi kumpulan komentar-
komentar  teman sekelas saat kelas 3 SMA.  
 

Saya buka halaman teman pertama, tentang 
teman saya yang namanya diawali huruf A. Sambil lalu 
saja saya buka, halaman demi halaman dan sampai 
pada halaman tentang saya dan saya senyum-senyum 
sendiri. Ada teman yang menulis bahwa saya teman 
yang menyenangkan untuk dimintai pendapat, ada 
yang bilang saya obyektif dan bisa memahami dirinya 
lebih baik daripada teman yang lain dan sebagian besar 
mendukung saya untuk menjadi psikolog.  

 
Hmm, memang cita-cita saya dulu ingin menjadi 

psikolog, karena pemikiran yang sederhana. Punya 
lembaga psikologi sendiri, sehingga bisa kerja dari 
rumah di saat saya sudah punya anak.  
 

Dan inilah saya, 18 tahun kemudian, menjadi 
tarot reader atau saya lebih senang menamainya 
motivator fortune teller. Saya terdiam, ternyata banyak 
kesamaan antara menjadi seorang psikolog dan seorang 
tarot reader. Sama-sama mendengarkan keluh kesah 
/masalah orang dan membantu memberikan solusi 
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/jalan keluarnya. Bedanya hanya media yang 
digunakan. Saya pun memiliki lembaga sendiri, yang 
dirintis bersama teman-teman, Institut Tarot Indonesia. 
Lagi-lagi, nyaris mirip dengan sebuah lembaga psikologi. 
Hidup begitu luar biasa dalam memberikan jalan bagi 
mimpi-mimpi kita bukan? 
 
Sebuah Puzzle Kehidupan 
 

Sejujurnya, saya tidak pernah membayangkan, 
apalagi bercita-cita menjadi seorang tarot reader.  Profesi 
yang tidak umum, bahkan sampai saat ini. Namun jika 
saya flash back ke belakang, banyak peristiwa ‘kebetulan’ 
yang saya alami dan kini sudah mulai menjadi sebuah 
puzzle utuh. Dulu kepingan-kepingannya sama sekali 
tidak bisa saya bayangkan bentuknya akan menjadi apa.  
 

Berawal ketika saya masih SD, ayah saya yang 
penganut Kejawen sering mengajak saya untuk 
menemaninya memandikan keris (jamasi keris) di saat 
bulan Suro. Ditambah beberapa kali beliau melakukan 
hal yang tidak biasa menurut saya, seperti mematikan 
api yang membakar pohon pisang di seberang rumah 
hanya dengan hentakan tangan. Kalau saya tanyakan, 
beliau hanya menjawab singkat itu biasa, tapi jangan 
digunakan kalau tidak kepepet / perlu sekali.  

 
Soal memandikan keris, beliau berkata, keris itu 

benda pusaka karena membuatnya tidak mudah dan ini 
peninggalan dari kakek, jadi sudah sewajarnya harus 
dirawat. Selain diletakkan di  tempat yang baik, juga 
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harus rutin dimandikan paling tidak setahun sekali,  
supaya tetap terawat, tidak lebih.  
 

Karena ayah berlaku biasa saja, membuat saya 
pun menjadi biasa saja disaat mulai sering bermimpi dan 
tidak lama kemudian mimpi saya tadi terjadi. Merasa 
biasa saja ketika selepas sholat magrib, alm. kakek seakan 
datang dan berbicara pada saya, meskipun saat itu saya 
tidak tahu apa maksudnya. Merasa biasa saja ketika 
menginjak SMA mulai bisa membaca tanda tangan dan 
telapak tangan teman-teman sekelas, bahkan pernah 
buka booth saat perayaan sekolah. Pun tetap biasa saja 
disaat firasat saya mengatakan, sebentar lagi ibu saya 
pergi untuk selama-lamanya karena ‘dibuat’ orang dan 
makanan yang menyebabkan beliau tiada itu diberikan 
melalui saya.  

 
Ketika peristiwa itu benar terjadi, di saat saya 

mau ujian SMA, saya benar-benar down dan membuat 
NEM saya hancur. Perasaan bersalah itu terus 
menghantui saya bertahun-tahun. Saya merasa tidak 
berguna karena tidak mampu mencegah hal itu terjadi. 
Baru setelah beberapa tahun berjalan, saya disadarkan 
bahwa saya hanya manusia biasa, hidup mati setiap 
insan ada di tangan sang pemilik hidup dan mati itu 
sendiri, yaitu Tuhan.  

 
Bagaimanapun caranya, kalau sudah waktunya 

untuk hidup, untuk mati, maka akan terjadi. Saya tidak 
memiliki kemampuan untuk mengubahnya. 
Pengalaman ini menjadi pembelajaran yang sangat 
berharga sekali. 
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Selepas SMA, saya mengambil studi yang umum, 
Ekonomi Keuangan di sebuah sekolah tinggi. Cita-cita ? 
Bukan. Itu hanya sekedar tidak enak hati dengan ayah. 
Kok bisa ? Ceritanya begini,  
 
Panca Daya Dan Jurusan Ekonomi  
 

Saat pemilihan UMPTN waktu itu, Ayah 
menyarankan saya untuk mengambil jurusan 
kedokteran. Sementara saya sudah lama tertarik dengan 
jurusan psikologi. So, saya memilih kedua-duanya. Kalau 
saya diterima salah satunya, berarti memang itu jalan 
hidup saya. Ternyata saya tidak lolos, jadi mau nggak 
mau memilih sekolah swasta.  

 
Saat itu Ayah tidak memaksa untuk tetap 

mengambil jurusan kedokteran, sehingga saya pun tidak 
enak hati untuk tetap mengambil jurusan psikologi.  
Perburuan sekolah swasta pun dimulai. Dari beberapa 
kampus yang saya daftar dan diterima, jurusannya 
berbeda-beda. Ada yang jurusan landscape, teknik sipil 
dan ekonomi keuangan. Pilihan jatuh ke ekonomi 
keuangan, bukan karena saya tertarik dengan bidang 
studinya, tapi saya jatuh hati dengan kampusnya. Tiap 
murid punya loker sendiri-sendiri, ruang kelas yang 
artistik dan toiletnya amat sangat bersih. 
 

Di kampus ini, kemampuan saya bertambah, 
tidak hanya membaca tangan dan tanda tangan, tapi 
juga menghentikan sesuatu dengan tangan, seperti 
yang ayah saya lakukan dulu. Ini mulai bisa saya lakukan 
setelah saya mengikuti ekskul Panca Daya, yaitu olah 
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raga yang menggabungkan antara teknik pencak silat 
dan tenaga dalam.  

 
Ada satu kejadian yang saya ingat sampai saat 

ini. Suatu kali, di saat latihan Panca Daya, ada sesi 
mendeteksi badan peserta latihan yang dilakukan oleh 
senior. Semua dideteksi dengan menggunakan tangan 
kanan, digerak-gerakkan ke punggung masing-masing 
peserta. Tiba giliran saya dan dia merasakan sesuatu. 
Kemudian dia meminta saya untuk 
melepaskannya/membuangnya. Saya mengiyakan, 
karena saya juga tidak tahu ada apa di badan saya. 
Setelah itu, beberapa orang seperti menarik sesuatu dari 
badan saya dan memasukkannya ke dalam botol, lalu 
dibuang ke sungai. Mereka bilang itu jin yang harus 
dibuang.  
 

Selepas kejadian itu, saya sebenarnya agak takut 
untuk membaca tangan teman-teman kalau mereka 
menanyakan. Apa saya masih bisa? Kan sudah dibuang 
dari badan saya? Tapi lama-lama engga tega juga, 
apalagi kalau memang mereka sedang ada masalah dan 
perlu jalan keluar. Dan ternyata saya tidak mengalami 
kesulitan membaca masalah teman dan mecarikan 
solusinya, tidak ada bedanya dari sebelum dan sesudah 
peristiwa “membuang sesuatu” dari badan saya tempo 
hari itu. Sampai kemudian saya bertemu dengan teman 
lama yang tanpa sengaja cerita, kalau sesuatu yang tidak 
kita pelajari, tetapi asalnya dari Tuhan itu tidak akan 
pernah hilang meskipun tidak pernah kita gunakan.  
 

Beda dengan sesuatu yang kita dapat karena 
belajar, bisa hilang kalau kita jarang menggunakannya. 
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Di sini saya mulai mengerti, mengapa saya tetap bisa 
memiliki feeling yang tajam dan membaca telapak 
tangan, karena yang ada pada saya itu murni dari 
Tuhan, bukan karena ada mahluk yang menempel dan 
harus dibuang. 
 

Singkat cerita, saya lulus s1 dalam waktu 3,5 
tahun. Saya termasuk satu dari 13 orang angkatan 
pertama yang diwisuda kala itu. Pekerjaan pertama saya 
dapat dari informasi seorang tetangga. Karena dia mau 
resign lalu diminta untuk mencarikan penggantinya dan 
sayalah orangnya.  

 
Kerja Kantoran Dan Resign Diam - Diam 

 
Begitu bekerja, kemampuan saya membaca 

tanda tangan dan telapak tangan hampir tidak pernah 
saya lakukan lagi, begitu juga ketika saya pindah 
pekerjaan ke sebuah perusahaan media yang cukup 
besar. Saya rasakan kepuasan ketika saya berhasil 
menjadi karyawan tetap setelah melewati status 
karyawan honorer dan karyawan kontrak.  

 
Setelah 4 tahun menjadi karyawan tetap, 

membuat saya merasa sudah waktunya untuk resign. 
Tapi apa yang dijadikan alasan untuk resign, itu  yang 
masih saya pikirkan. Saya hanya berdoa pada Tuhan, 
tunjukkan jalannya kalau memang saya harus resign. 
 

Beberapa hari kemudian, salah seorang teman 
SMA saya telepon dan meminta saya untuk mengisi 
acara di ulang tahun perusahaannya, untuk menjadi 
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fortune teller. Awalnya saya menolak karena tidak pede, 
tapi akhirnya saya iyakan karena saya pikir bisa jadi ini 
salah satu clue nya untuk saya resign. Acara berjalan 
lancar, banyak yang mengantri untuk saya bacakan 
telapak tangan dan tanda tangannya.  

 
Event inilah pertama kali saya menjadi fortune 

teller dan mendapat bayaran. Akhirnya saya 
mengajukan resign dengan alasan sudah diterima di 
perusahaan lain, meskipun perusahaan itu fiktif, hanya 
karangan saya belaka. Selepasnya dari kegiatan rutin, 
berkantor nine to five, membuat saya sempat bingung 
untuk melakukan aktivitas. Bagaimana tidak bingung, 
kalau kondisi saya resign itu tidak diketahui oleh ayah 
saya yang tinggal di Bogor, maupun keluarga tante saya 
yang saya ikuti selama saya bekerja di perusahaan media 
tadi. Jadi, tiap pagi saya tetap pergi, seolah-olah masih 
punya kantor, dan menghabiskan waktu dengan 
mengunjungi kantor / rumah teman.  
 

Sampai pada titik dimana saya perlu income 
bulanan lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Akhirnya saya 
mencari pekerjaan lain dan diterima di sebuah 
perusahaan yang memproduksi majalah untuk 
dibagikan secara gratis. Di kantor ini saya berkenalan 
dengan seorang teman yang sebenarnya tinggal di 
Amerika dan sedang berlibur di rumah orang tuanya di 
Jakarta sambil magang kerja.  

 
Dia memiliki tarot deck China dan ketika tahu 

kalau saya bisa membaca  tangan dan tanda tangan, dia 
bilang kalo nanti begitu dia kembali ke Amerika, maka 
tarot miliknya diberikan kepada saya dan dia juga 
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mengenalkan temannya yang menjadi EO yang sering 
mengajak dia untuk mengisi acara fortune teller.  Inilah 
pertama kalinya saya memegang tarot dan mengerti 
tentang tarot, meskipun belum tahu bagaimana cara 
kerjanya. 
 
Deck Tarot Pertama 
 

Ada cerita menarik saat saya main ke rumahnya 
untuk mengambil tarot tersebut. Di hari yang sudah kita 
sepakati berdua, saya datang ke rumahnya. Dengan 
antusias dia mengajak saya ke kamarnya dengan 
maksud mengambil deck tarotnya. Tapi dia 
kebingungan, karena dia tidak menemukan buku 
panduan tarot tersebut yang biasanya ada satu paket 
dengan bungkusnya.  

 
Dengan lugu saya bilang, “Santai aja, ga perlu 

buru-buru, kartu tarotnya masih belum mau pisah sama 
kamu, nanti juga kalo udah waktunya bakalan ketemu.” 
Kemudian dia mulai mengocok tarotnya dan mengajari 
saya garis besarnya. Ini kartu mayor arkana, artinya ini, 
yang ini kartu minor arkana dst. Saat itu sama sekali saya 
tidak mengerti apa makna dan kegunaannya dari tiap-
tiap kartu. Saya hanya manggut-manggut saja dan tiba-
tiba lampu mati. Padahal, di rumahnya tidak pernah mati 
lampu. Lagi-lagi dengan sok tau saya berujar,”Udah ga 
usah diajarin dulu, kartunya masih belum mau dipake”.  

 
Jadilah kami ngobrol ngalor ngidul dan tidak 

menyentuh tarot itu lagi sampai saya pulang. Baru 3 hari 
kemudian, ketika saya main lagi ke rumahnya, teman 
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saya tadi bilang kalau buku panduannya sudah ketemu 
dan kartu sudah siap saya bawa.  
 

Begitu kartu tarot itu ada di tangan saya, saya 
mulai bereksperimen mengenali ke-78 kartu tarot 
tersebut. Masing-masing saya jajarkan, saya perhatikan 
desainnya, saya pelajari lambang-lambangnya. Yang 
menjadi kelinci percobaan, teman dekat saya. Saya minta 
untuk mengocok kartu dan mengambil 1 kartu, 2 kartu, 
dan saya melihat buku panduan untuk artinya. Tapi 
tetap belum mengerti dan belum menemukan asyiknya 
dimana.  

 
Hampir setiap hari saya pelajari dan entah 

bagaimana saya mulai terbiasa dan mengerti cara 
menggunakannya. Saya mulai tahu,bahwa kartu tarot 
itu punya energinya sendiri. Namun, tetap saja saya 
belum pede membacakannya untuk orang  lain.  
 

Tidak lama berselang, kantor majalah tempat 
kami bekerja tadi harus tutup, karena atasan kami yang 
orang Australia, harus kembali ke negaranya karena 
kakaknya sakit keras dan ibunya tidak ada yang 
merawat. Di saat menganggur, tiba-tiba teman dari 
teman saya yang berprofesi EO tadi, menghubungi saya 
dan menawari acara di Mall besar di bilangan Jakarta 
Barat saat Imlek.  

 
Meskipun masih belum pede, saya pikir tidak ada 

salahnya saya iyakan. Toh hanya pelengkap saja. Waktu 
itu saya di booth-nya Produgen. Jadi untuk pembelian 2 
dus kemasan tertentu, berhak untuk dibacakan tarot.  
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Bagaimana saya melewati seminggu event di mall 
tersebut, ditambah harus on line di radio swasta dengan 
topik tarot untuk promosi acara tadi ? 
 

Bagaimana saya masih menyangkal dengan 
melamar kerja lagi dan lagi-lagi saya keluar dan kembali 
berkutat dengan dunia pertarotan, sampai akhirnya ikut 
kompetisi fortune teller dan menang ? Ikuti kisahnya di 
edisi selanjutnya. 
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Sebuah Cerita 2 

Kantor-Event-
Kantor-Event 

Oleh Madam Arra 

 

 Event Imlek di salah satu mall besar di 
Jakarta Barat merupakan event pertama saya 
menggunakan kartu tarot. Banyak pengalaman 
berharga saya dapatkan di sini. Misalnya saja, 
saya harus ikut mempromosikan acara ini 
dengan on air di salah satu radio swasta yang 
ikut menjadi sponsor, dengan cara siaran di 
radio tersebut didampingi dua penyiar radio dan 
membuka line telepon untuk sesi tanya jawab 
dengan menggunakan tarot.  
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Event Pertama Dan Kembali Kantoran 
 

Deg-degan sudah pasti, apalagi waktu itu sama 
sekali belum pernah mencoba membaca jarak jauh. Tapi 
alhamdulilah, sampai penelpon terakhir bisa saya jawab 
dengan baik dan berjalan lancar sampai akhir siaran. 
Besoknya orang yang sengaja membeli produk susu tsb 
supaya bisa saya bacakan peruntungannya, semakin 
banyak.  

 
Di event ini pula saya pertama kali melihat Suhu 

Yo secara langsung. Waktu itu dia ada di booth khusus 
yang di depannya tertulis Fortune Teller. Pikir saya, wah 
kalau itu sih tidak main-main, sudah professional sekali, 
sudah dengan booth sendiri dan banyak orang yang 
mengantri. Ah, saya juga pasti bisa suatu saat nanti, 
begitu tekad saya.   

 
Selepas acara ini, saya kembali berusaha mencari 

kerja, dan ada panggilan interview di Bogor dan 
akhirnya saya diterima. Ada dilema tersendiri saat saya 
menerima pekerjaan ini, karena mau tidak mau saya 
akan tinggal di rumah orang tua dan pasti ayah akan 
tau kalau saya tidak bekerja di perusahaan media itu lagi. 

 
Apa mau dikata, memang sudah waktunya saya 

harus mengaku. Jadi pertama-tama saya pamit ke 
keluarga tante saya, tempat saya tinggal selama di 
Jakarta. Yang paling berat adalah saat saya harus bilang 
ke ayah saya kalau saya sudah tidak bekerja di Palmerah 
lagi. Kaget, tentu saja. Beliau amat sangat 
menyayangkan, bahkan sampai meminta saya untuk 
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menarik kembali surat resignnya. Terlihat sekali 
kekecewaan beliau dan saya hanya bisa tersenyum 
kecut. Dalam hati saya hanya berjanji, suatu saat nanti, 
saya akan membuat beliau bangga ! 

 
Kekecewaan beliau muncul lagi saat 

mengantarkan saya ke kantor baru saya di Bogor. 
Bagaimana tidak, yang saya katakan kantor itu, hanya 
sebuah rumah biasa dengan barang yang menumpuk 
di halaman depannya. Kantor ini bergerak di bidang 
lingkungan hidup, membuat desain dan bekerja sama 
dengan LSM. Saya berusaha fokus dan ejoy dengan 
pekerjaan ini, dimana saya diberi tanggung jawab untuk 
menjadi assistant manager media relationship dan 
berhubungan dengan klien yang rata-rata orang asing.  

 
Kembali Menjadi Tarot Reader 

 
Di suatu siang, saya mendapat telpon dari salah 

seorang teman dekat saya yang menawarkan event di 
sebuah mall di bilangan Jakarta Selatan. Acaranya masih 
sekitar 3 bulan lagi dan dia sebagai salah satu 
perancang acaranya ingin membuat booth tarot untuk 
menarik lebih banyak pengunjung. Tapi karena diminta 
mengisi setiap hari selama 2 minggu, dengan berat hati 
saya menolaknya, karena tidak mungkin saya bisa 
mengisi di hari kerja.  

 
Tapi siapa  yang menyangka, kalau dalam waktu 

3 bulan itu banyak perubahan yang terjadi, termasuk 
keadaan di kantor. Karena tingginya biaya oprasional, 
sementara hutang ke pihak ketiga sudah mulai jatuh 
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tempo, akhirnya atasan memutuskan untuk melakukan 
pengurangan karyawan dan saya termasuk di 
dalamnya.  

 
Anehnya, seperti mempunyai kontak bathin, 

teman saya telepon lagi untuk menindaklanjuti 
tawarannya tempo hari. Kali ini, tanpa perlu mikir lama, 
saya iyakan dan membuat janji bertemu dengan 
atasannya. Setelah hari yang disepakati, saya menemui 
atasan teman saya tadi dan sempat ditest untuk mencari 
tau seperti apa metode yang saya gunakan.  
 

Akhirnya saya mengisi event di mall tersebut 
selama 1 bulan, bersama salah seorang tarot reader lain 
yang baru saya kenal. Kami dibagi menjadi 2 shift, dan 
saya selalu di shift ke 2, dari sore sampai malem. Ada 
alasannya kenapa saya memilih yang shift 2. Alasan 
pertama karena saya malas bangun pagi, alasan 
keduanya karena saya bisa ketemu dengan teman dekat 
saya setiap hari. Sepulangnya dia dari tempat kerjanya, 
dia selalu menemani saya sampai saya kelar acara.   
 

Oya, saat event di mall kali ini membuat saya 
seperti tertampar, atau tepatnya ditampar diri sendiri. 
Bagaimana tidak ? Saya setiap hari menerima customer 
yang punya masalah ini itu, sementara masalah saya 
sendiri, serasa buntu dan belum tau bagaimana jalan 
keluarnya. Ada saat dimana saya seperti bicara dengan 
diri sendiri, “bagaimana kamu bisa membantu orang lain 
kalau kamu sendiri belum bisa membantu diri sendiri?”.  
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Masalah Percintaan 
 
Saya sempat berkonsultasi dengan tarot reader 

yang jaga di shift pagi dan jawabannya cukup simple, 
“kamu memang berjodoh kok dengan dia, mau 
gimana?” Dari kartu yang saya buka pun, 
mengindikasikannya ke arah sana. Tapi kalau dilihat dari 
permasalahan kami, sepertinya hal itu tidak mungkin 
terjadi.  
 

Yup, benar, kalau Anda berfikir masalah saya 
adalah tentang hubungan percintaan. Hubungan yang 
tidak jelas pada awalnya, karena saya sendiri belum 
berniat untuk serius, just let it flow aja, dan berusaha 
jujur dengan orang tua kalau saya sedang dekat 
dengan seseorang. Tapi karena jujur itulah saya 
mendapat tentangan.  

 
Salah satu masalahnya adalah statusnya yang 

pernah menikah, ditambah lagi dia berasal dari keluarga 
yang biasa saja dan di Jakarta ini dia merantau. 
Keluarganya tidak ada satupun yang tinggal di Jakarta. 
Tentangan tidak hanya datang dari orang tua saya, tapi 
juga dari keluarga saya yang lain yang berhasil 
dipengaruhi oleh mereka.  

 
Orang tua saya sampai menemui orang pintar 

dan menceritakan tentang kami.  Saya tau tentang ini 
karena di suatu pagi saat acara di mall itu masih 
berlangsung, ayah telpon dan saya diminta pulang dulu 
ke Bogor karena ada hal penting yang harus 
dibicarakan.  
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Untungnya saya kebagian jaga sore, jadi saya 

bisa pulang dulu. Ternyata hal penting yang dimaksud 
orang tua saya adalah saya harus memutuskan 
hubungan dengan teman dekat saya, karena menurut 
orang pintar yang mereka temui, teman dekat saya ini 
bukan orang baik, dsb, dsb. Siangnya saya kembali ke 
Jakarta dan janjian dengan teman dekat saya. Dalam 
perjalanan ke mall, dengan nada putus asa saya 
sampaikan keinginan saya untuk menjauh darinya, 
karena saya merasa tidak hanya capek hati tapi juga 
pikiran dan sambil menangis, saya ceritakan apa yang 
saya alami tadi saat saya diajak bicara orang tua saya.  

 
Tanpa saya duga, dia bilang kalau habis 

mengantar saya sampai mall, dia akan ke Bogor 
menemui orang tua saya. Ada perasaan khawatir dan 
takut bagaimana nanti dia menghadapi orang tua saya, 
tapi saya tidak kuasa menahannya untuk tidak pergi. Jadi 
bisa Anda bayangkan, tidak lama saya sampai di mall, 
saya harus bersiap untuk menerima customer yang  
sudah mengantri, sementara mata saya masih sembab 
dan pikiran saya tidak tenang.  

 
Meskipun acara hari itu tetap berjalan lancar, 

semua customer bisa saya layani dan pertanyaan 
mereka bisa saya jawab dengan baik, namun di dalam 
hati terdalam saya tetap merasa tidak PD, karena sok 
membantu masalah orang lain, sementara masalah 
sendiri masih belum terselesaikan.  
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Kembali Ke Event Imlek 
 

Setelah event di mall selama sebulan selesai, saya 
kembali luntang lantung, karena tidak ada pekerjaan 
tetap dan belum ada yang meminta untuk mengisi 
acara lagi. Tidak lama berselang, ada seorang teman 
saya yang menawari pekerjaan di kantor kenalannya 
yang bergerak di bidang event organizer.  

 
Dia menawari ini karena pernah ikut menjadi 

peserta acara tour yang saya buat. Akhirnya saya iyakan 
dan mulailah saya kerja lagi setiap hari. Soal tarot sempat 
terlupakan sejenak karena saya asyik dengan pekerjaan 
baru.  

 
Tapi setiap hari saya ke kantor, lama kelamaan 

ada hal aneh yang saya rasakan terhadap atasan saya 
yang mengaku bisa menyembuhkan orang dan 
mempunyai anak buah yang terhimpun dalam satu 
kelompok. Dan benar saja, kurang dari 6 bulan 
kedoknya terbuka dan mau tidak mau kami yang ada di 
divisi event organizer terkena imbasnya.  

 
Kebetulan lagi (meskipun saya tidak percaya 

adanya kebetulan) sudah hampir imlek dan saya 
dihubungi oleh pihak mall yang tahun lalu saya juga 
mengisi di sana. Bedanya kali ini saya dibuatkan booth 
sendiri seperti boothnya Suhu Yo yang saya lihat di mall 
itu juga setahun yang lalu. 
 

Saat acara imlek ini berlangsung, saya sempat 
tidak PD lagi, karena hampir sebagian yang mendatangi 
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booth saya menanyakan saya dari mana dan usia saya 
berapa. Begitu tahu kalo saya bukan Chinese dan masih 
muda, seringkali mereka urung untuk masuk. Tapi tetap 
saja setiap hari selama sebulan itu, selalu ada customer 
yang datang ke booth dan seringkali mereka kembali 
lagi membawa keluarganya / kenalannya untuk 
konsultasi. 
 

Usai event di mall tersebut, kembali saya 
bingung untuk mengisi kesibukan sehari-hari. Sudah 
mulai ada klien yang minta bertemu tapi belum terlalu 
banyak, juga ada beberapa event yang ditawarkan yang 
hanya berlangsung sehari dua hari saja. Berarti masih 
lebih banyak waktu senggang saya.  

 
Jadi akhirnya kembali saya melamar pekerjaan, 

dan kali ini saya mendapat tawaran di bidang 
telekomunikasi.  Saat itu saya masih berfikiran bahwa 
saya masih bisa kerja kantoran dan tarot bisa sebagai 
sampingan saja.  
 
Puasa 40 Hari Dan Titik Terang 
 

Oya, untuk urusan asmara, kondisi dan 
situasinya tetap belum ada titik terang dan akhirnya kami 
berdua memutuskan untuk menjalankan puasa 40 hari, 
untuk lebih meyakinkan kami berdua dan 
mengharapkan petunjuk Yang Maha Kuasa. Ternyata 
setelah kami selesai berpuasa, titik terang mulai terjadi.  

 
Saat itu menjelang ulang tahun saya, ayah 

meminta saya untuk pulang (karena saya sudah mulai 
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kost sendiri) dan merayakan ulang tahun di rumah 
dengan mengundang saudara dekat. Saya mengajak 
teman dekat saya juga dan reaksi ayah saya di luar 
dugaan, karena beliau sempat meminta maaf. Setelah 
acara itu, hubungan mulai mencair, dan teman dekat 
saya itu tidak lagi diusir kalau main ke rumah.  
 

Ternyata pekerjaan saya tidak semulus 
hubungan saya. Saya merasakan ketidaknyamanan 
dalam menjalankan pekerjaan saya, meskipun teman-
teman yang ada cukup solid dan baik. Akhirnya saya 
memutuskan untuk resign, dengan alasan mau 
menikah.  

 
Dengan berat hati saya ajukan surat resign 

kepada atasan dan memberitahu HRD. Dalam hati saya 
mengingatkan diri sendiri bahwa kali ini perusahaan 
terakhir yang saya masuki dan saya tidak lagi 
memaksakan diri untuk kerja kantoran.  
 

Soal alasan menikah, memang benar, tanpa 
kami bayangkan, dipenghujung tahun 2007 kami 
menikah. Tanpa persiapan dana yang memadai, hanya 
restu orang tua, niat dan fokus, jalan terbuka dengan 
sendirinya. Di kantor saya yang terakhir itu, meskipun 
sebentar tapi bermakna, karena saya bisa membuka 
rekening di salah satu bank terbesar karena 
membuatnya kolektif dengan teman-teman kantor, kalau 
perorangan pasti saya ditolak karena KTP saya bukan KTP 
Jakarta dan saya mendapat credit card dari bank yang 
sama.  
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Begitu juga dengan teman dekat saya, tiba-tiba 
ditawari untuk membuat credit card Citibank dan 
langsung disetujui. Jadi 2 credit card itulah modal kami 
untuk membeli cincin kawin, membeli pernak pernik 
pernikahan, dll. 

 
Awal 2008 saya kembali ditawari untuk mengisi 

acara imlek di mall yang sama tahun sebelumnya. Sudah 
mulai muncul rasa percaya diri, karena paling tidak satu 
masalah besar dalam hidup saya bisa saya lewati 
dengan baik. Jadi dengan bekal pengalaman sendiri ini 
saya bisa sharing dan memberi motivasi kepada klien 
untuk  bisa melewati masalah mereka dengan baik.  
 

Bagaimana proses saya berganti nama menjadi 
madam arra, menang kompetisi fortune teller se asia dan 
membuat buku bersama teman-teman seprofesi ? Ikuti 
kisahnya di edisi berikutnya. 
 
 
  



 

143 

 

Sebuah Cerita 3 

Kompetisi 
HoroLive 

Oleh Madam Arra 

 

 Adanya nama Madam sebelum nama 
Arra memang mempunyai tanggung jawab 
tersendiri dan mau tidak mau saya harus siap 
untuk memikulnya. Dan memang benar, 
permasalahan klien yang saya hadapi menjadi 
lebih rumit dan bervariasi. Kadang masalah-
masalah mereka terbawa ke dalam diri saya dan 
membuat saya ikut bersedih, kepikiran, dan 
sebagainya. 
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Kista Di Kehamilan Pertama 
 

Sepanjang tahun 2008, saya lebih banyak 
bekerja sama dengan teman saya seorang motivator 
yang lebih senang menyebut dirinya sebagai dream 
planner. Beberapa event dilaksanakan di Bandung, 
padahal saat itu saya sedang hamil.  

 
Tapi puji syukur alhamdulilah, stamina saya fit 

dan tidak mengalami kendala berarti. Di awal kehamilan, 
saat pertama kali dilakukan USG, saya sempat diminta 
dokter untuk dioprasi pengangkatan kista di bulan ke 
empat. Saya kaget tapi berusaha tetap tenang dan 
berfikiran positif.  

 
Saat pemeriksaan kedua, dokter ini tetap 

mengharuskan untuk operasi tanpa mau melakukan 
USG sekali lagi. Akhirnya saya mencari second opinion 
dengan berganti dokter. Dokter kedua lebih kooperatif 
dan penjelasannya lebih bisa saya terima. Akhirnya 
dengan berfikiran positif dan yakin bahwa kista yang ada 
tidak akan mengganggu kehamilan saya, akhirnya kista 
mengecil dan tidak perlu dilakukan operasi.  

 
Masalah tidak sampai disitu saja karena di bulan - 

bulan terakhir posisi janin sungsang. Meskipun sudah 
rutin mengikuti senam hamil dan berlama-lama saat 
sujud, posisinya masih terbalik. Tidak henti-hentinya saya 
ajak bicara bayi yang masih di dalam kandungan ini. 
Saya minta dia membantu saya untuk memudahkan 
proses persalinannya nanti. Dan syukurlah, saat 
waktunya tiba dia benar - benar membantu saya 
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dengan berbalik posisi sehinga saya bisa melahirkan 
secara normal.  

 
Dengan peristiwa ini saya belajar dan semakin 

yakin bahwa kekuatan pikiran memang jauh lebih 
dasyat. Benar yang dikatakan orang, hati-hati dengan 
apa yang kau ucapkan, apa yang kau pikirkan. Karena 
ucapan dan pikiran yang terus menerus akan terbentuk 
pola yang kuat untuk terealisasi ke dalam kehidupan 
nyata. 

 
Menjadi Madam Arra 

 
Di tahun ini juga semakin banyak tawaran untuk 

menjadi bintang tamu di radio. Tantangannya tetap ada, 
karena selain saya menceritakan tentang diri sendiri, juga 
dibuka telpon interaktif sehingga pendengar bisa 
bertanya dan saya menjawab saat itu juga secara online. 
Saat itu sebenarnya masih ada ketidak yakinan dalam diri 
saya, apakah saya akan bisa menjawab pertanyaan 
dengan baik. Tapi begitu penelpon pertama, kedua 
lancar, selanjutnya saya lebih percaya diri lagi.  
 

Suatu hari di penghujung 2008, saya dihubungi 
oleh kawan lama yang menceritakan kalau saat itu dia 
mempunyai bisnis percetakan sendiri dan menawarkan 
saya untuk mendesain dan membuatkan standing 
banner untuk saya. Dia menanyakan apa saja yang ingin 
dicantumkan di banner tersebut dan nama apa yang 
akan dicantumkan. Tiba-tiba terlintas nama Arra, 
sepertinya lebih memiliki magnet, toh nama itu juga 
masih penggalan dari  nama asli saya, Primaswara.  
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Supaya tidak terlalu pendek saya tambahkan 

Madam didepannya. Tadinya ingin menambahkan Lady 
Arra. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau nanti saya sudah 
berumur, kok sepertinya kurang pas kalo tetap memakai 
Lady. Jadilah memberanikan diri dengan 
mencantumkan Madam Arra.  
 

Untuk kartu nama, saya lebih sreg dengan 
mencantumkan motivator fortune teller. Kata fortune 
teller disni karena media yang saya gunakan tidak hanya 
tarot saja, tetapi membaca tangan (palmistry) , tanda 
tangan (graphology), wajah (face reading), fengshui, 
crystal ball, dan sebagainya.  

 
Sementara kata motivator terinspirasi dari teman 

saya yang seorang dream planner tadi, yang memotivasi 
audience-nya dan saya merasa  hasil akhir itu bisa 
berubah, tergantung proses yang dijalani dan tugas 
sayalah untuk memotivasi klien supaya tetap berfikiran 
positif dan fokus pada hasil akhir yang mereka ingin 
capai. 
 

Adanya nama Madam sebelum nama Arra 
memang mempunyai tanggung jawab tersendiri dan 
mau tidak mau saya harus siap untuk memikulnya. Dan 
memang benar, permasalahan klien yang saya hadapi 
menjadi lebih rumit dan bervariasi. Kadang masalah-
masalah mereka terbawa ke dalam diri saya dan 
membuat saya ikut bersedih, kepikiran, dan sebagainya. 

 
. Entah bagaimana mulanya, saat mengisi salah 

satu event, saya menggunakan kostum ala gypsy, 
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menggunakan wig dan ikat kepala, dan saya merasa 
nyaman. Mulai sejak saat itulah saya selalu 
menggunakan wig dan ikat kepala saat mengisi acara 
maupun saat bertemu klien. Dan ini menjadi ciri khas 
saya, sebagai Madam Arra, motivator fortune teller.  
 
Undangan Kompetisi Fortune Teller 
 

2011, kembali saya diminta mengisi acara di 
salah satu mall besar di Jakarta Pusat. Merupakan berkah 
tersendiri, karena saya disediakan booth oleh pihak mall 
tanpa profit sharing dan tidak tanggung-tanggung, saya 
disana selama sebulan lebih, tepatnya 35 hari. Mulai dari 
jam buka mall sampai tutup. Seminggu 7 hari, tanpa 
istirahat.  

 
Puji syukur alhamdulilah, berkat dukungan dari 

suami juga, saya dapat menyelesaikannya dengan baik.  
Saat event disini, suatu hari saya didatangi oleh 2 orang 
gadis yang mengajak saya untuk mengikuti kompetisi 
fortune teller “Horo Live” yang pusatnya di Thailand. 
Kompetisi ini akan diadakan di Jakarta, dan 
pemenangnya akan dikirim ke Thailand untuk 
bertanding lagi melawan pemenang dari negara lain.  
 

Waktu itu tidak banyak keterangan yang saya 
dapatkan, karena mereka sendiri tidak tahu kompetisinya 
seperti apa. Mereka hanya menawarkan saya untuk ikut 
dan menyerahkan formulir untuk diisi serta meminta 
saya untuk mengajak rekan-rekan saya yang lain. 
Menurut mereka, media yang digunakan bisa apa saja, 
tidak harus tarot.  
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Tanpa beban dan tanpa banyak pertimbangan, 

saya niatkan untuk mengikuti kompetisi ini. Menurut 
saya, tidak ada salahnya dicoba. Kalau menang kan, bisa 
ke luar negri gratis. Jadilah setelah saya isi dan 
kembalikan formulirnya, saya membuat passport, jadi 
kalau menang, setidaknya sudah ada persiapan.  

 
Beberapa teman yang saya kenal berprofesi 

sama, saya ajak untuk ikut. Namun sayangnya beberapa 
diantara mereka kurang menyambut baik ajakan ini.  
Saat hari H, kami berkumpul di salah satu hotel 
dibilangan Jakarta Pusat. Ternyata pesertanya tidak lebih 
dari 10 orang. Beberapa diantaranya saya yang 
mengajak, tapi kebanyakan wajah baru yang saya baru 
kenal.  
 

Pertama kali datang, kami diminta untuk 
melakukan registrasi dan mengambil nomer undian. 
Dalam hati saya bilang, Prima itu biasanya nomer 1, eh 
ternyata saat dibuka, saya mendapat nomer undian 1. 
Kemudian kami diminta masuk dan berkumpul disuatu 
ruangan. Setelah kata sambutan dan ditampilkan slide 
show acara event yang sama di Thailand, masing-
masing dari kami diberi amplop coklat dan kami diminta 
membuka bersamaan.  

 
Ternyata isinya 10 pertanyaan dengan clue 

sebuah tanggal lahir. Kami diberi waktu sekitar 10 menit 
untuk menjawab semua pertanyaan di luar ruangan, 
dan nanti masuk satu-satu sesuai nomer undian yang 
didapat saat registrasi tadi. Wah, berarti saya donk yang 
masuk pertama kali untuk menerangkan jawaban 
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dihadapan ke-3 juri dan memiliki waktu paling sedikit 
dibanding peserta yang lain.  

 
Saat itu saya sempat merasa tidak adil, tapi 

untunglah pikiran seperti itu tidak lama dibenak saya dan 
segera saya ubah mindset. Siapa tahu, dengan nomer 
undian 1, yang menjadi pemenangnya juga nomer 1.  
 

Beberapa pertanyaan yang ditanyakan antara 
lain warna kesukaan dan sifat dari orang yang tanggal 
lahirnya disebutkan tadi, peristiwa yang dialaminya saat 
berusia 10 tahun, bagaimana kondisi keuangannya 
ditahun 2004, apa pekerjaannya, dsb. 
 

Kami mengambil tempat secara terpisah di luar 
ruangan, meskipun berjauhan tapi masih bisa saling 
pandang. Dan sekitar 10 menit kemudian saya dipanggil 
masuk sebagai nomer urut pertama. Sebelum mulai 
menjawab, saya diminta untuk memperkenalkan diri 
dulu, baru kemudian menjawab pertanyaan. Setelah 
selesai, saya duduk di dalam, dan melihat peserta kedua, 
ketiga dan seterusnya.  
 

Melihat gaya dan penampilan kontestan lain 
juga jawaban-jawaban mereka yang lebih panjang dan 
lengkap membuat saya tidak yakin untuk menang. Saat 
orang perwakilan dari kantor pusat  Thailand 
mengatakan bahwa semua peserta mendapat sertifikat, 
saya merasa itu sudah cukup untuk menambah 
portfolio, pernah mengikuti kompetisi fortune teller. Itu 
sebabnya saat nama saya dipanggil sebagai 
pemenangnya, saya tidak percaya dan sempat mencubit 
pipi sendiri.  
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Menjelang Kompetisi Tingkat Asia 
 

Sebelum keberangkatan saya ke Thailand, saya 
mendapat undangan dari seorang penulis buku. Beliau 
seorang psikolog dan juga tarot reader. Beliau mengajak 
saya untuk menghadiri acara gathering Klub Tarot. Di 
acara itu saya berkenalan dengan teman-teman baru 
yang kebanyakan berprofesi sebagai tarot reader.  
 

Sayang sekali, saya berkenalan dengan mereka 
setelah acara kompetisi berlangsung. Jika belum, 
tentunya mereka akan saya ajak dan peserta kompetisi 
akan semakin banyak. 
 

Persiapan saya untuk mengikuti kompetisi 
selanjutnya mewakili Indonesia sama sekali tidak ada. 
Apalagi beberapa minggu sebelum keberangkatan, saya 
mengalami musibah. Saya tidak bisa beraktivitas seperti 
biasa karena ‘ada orang yang iseng’. Hampir saja saya 
batalkan keberangkatan saya karena leher saya masih 
‘tengeng’ dan belum bisa menoleh.  

 
Syukurlah akhirnya saya bisa berangkat 

meskipun kondisinya belum fit betul. Saya pergi bertiga 
dengan pemenang kedua dan ketiga. Lucunya, kami 
bertiga sempat berbicara ringan di toilet hotel tempat 
kompetisi ini berlangsung dan saling berharap, kami 
bertiga yang keluar sebagai pemenang dan dikirim ke 
Thailand. 
 

Saat tiba di Negara Gajah Putih dan bertemu 
dengan pemenang dari negara lain membuat hati saya 
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ciut lagi. Mereka masing-masing mewakili Korea, India 
dan Laos dan usia mereka jauh di atas saya. Sehari 
sebelum kompetisi digelar, kami diajak untuk 
menyaksikan acara final pemilihan pemenang untuk 
tuan rumah, Thailand yang diadakan secara terbuka di 
sebuah mall besar.  

 
Finalis terdiri dari 10 orang dengan pakaian 

yang wah dan kemampuan yang mengagumkan. 
Masuk ke babak kedua, peserta tinggal 4 orang, dan 
akhirnya terpilihlah seorang pria keturunan India sebagai 
pemenang pertama. 

 
 Dia 2 tahun lebih tua dari saya. So, dari ke 5 

peserta untuk besok, sayalah peserta termuda. 
Sama seperti saat mengikuti kompetisi di Jakarta, kali ini 
pun saya berusaha tanpa beban dan tidak menargetkan 
untuk menang. Apalagi peserta yang lain sangat 
berkualitas dan sudah memiliki jam terbang yang cukup 
lama. Tempat diselenggarakannya acara sama dengan 
acara kemarin, tapi kali ini penontonnya lebih banyak 
dan panitia juga menyediakan booth untuk beberapa 
fortune teller yang disediakan bagi pengunjung yang 
ingin berkonsultasi. 
 
Kompetisi HoroLive Thailand 
 

Total peserta 5 orang dan kami masing-masing 
didampingi oleh translator. Hampir sama dengan saat 
kompetisi di Jakarta, clue yang diberikan hanya tanggal 
lahir seseorang. Bedanya pertanyaannya diberikan satu-
satu di dalam amplop tertutup. Setiap pertanyaan diberi 
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waktu sekitar 5 menit untuk menjawab di white board 
kecil yang sudah disediakan di depan meja masing-
masing. Kemudian kami bergiliran menjawab secara 
acak. Kami tidak bisa mengetahui jawaban peserta lain 
karena menggunakan bahasa nasional masing-masing 
dan penterjemah yang menerjemahkannya ke dalam 
bahasa Thailand.  
 

Setelah semua pertanyaan selesai kami jawab, 
MC memanggil bintang tamu yang tanggal lahirnya 
dipakai sebagai pertanyaan tadi. Dari tanya jawab itu 
seringkali MC menyebut nama Madam Arra dan 
penonton menoleh kearah saya sambil bertepuk tangan.  

 
Saya hanya senyum-senyum saja karena tidak 

mengerti perbincangan di depan panggung. Tapi 
sepertinya karena jawaban saya banyak benarnya, 
terbukti saya masuk ke babak 2 besar bersama peserta 
dari Thailand. Senang sekaligus deg-degan karena saya 
kembali bermain dan harus menjawab pertanyaan lagi. 
 

Babak kedua ini rulenya juga tidak jauh berbeda, 
informasi yang diberikan hanya tanggal lahir. Tapi media 
yang digunakan lebih variatif. Misalnya memasuki 
pertanyaan ketiga, kami diberikan gambar telapak 
tangan si mystery guest dan pertanyaan terakhir dengan 
mendengarkan suara mystery guest. 
 

Seperti tadi, setelah selesai pertanyaan, MC 
memanggil bintang tamu kedua, dan lagi-lagi penonton 
lebih sering menoleh kearah saya sambil bertepuk 
tangan. Kali ini saya sudah mulai yakin akan menang. 
Tapi tetap saja saat sudah di atas panggung dan nama 
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saya disebut sebagai pemenangnya, perasaan campur 
aduk jadi satu. Senang, bangga, terharu dan tidak bisa 
berkata-kata lagi. Hari itu menjadi harinya saya, sudah 
seperti selebritis saja, banyak orang yang minta foto 
bersama. 
 

Bagaimana karir saya setelah memenangi ajang 
kompetisi ini ? Apa saja kesibukan saya bersama teman-
teman seprofesi ? Nantikan kelanjutan cerita saya di edisi 
berikutnya. 
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Sebuah Cerita 4 

Pelajaran 
Hidup Dari 
Bencana 

Oleh Madam Arra 

 

 Subhanallah, benar-benar Tuhan maha 
besar. Dengan kejadian ini, membuat saya bisa 
sharing dan semakin semangat memberi 
motivasi kepada orang-orang yang 
memerlukannya. Kalau kita fokus dengan hasil 
akhir yang kita inginkan, pasti akan selalu ada 
jalan.  
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Kontrak Kerja Horolive 
 

Melanjutkan cerita saya yang lalu, setelah saya 
memenangkan kompetisi Fortune Teller di Thailand 
pertengahan tahun 2011 itu, saya dikontrak oleh 
perusahaan yang menyelenggarakan kompetisi tersebut 
untuk jangka waktu 2 tahun. Dalam isi kontraknya, 
antara lain saya diwajibkan berkantor 3 hari dalam 
seminggu di kantor representatif mereka yang ada di 
Jakarta dan membuat konten setiap bulannya dan 
bekerja sama dengan beberapa operator selular  
sebagai penyedia layanannya.  

 
Dengan sort  code 9222, konten yang saya buat 

antara lain Horo Live, Love Horo, Love tips, Horo Trick, 
dan konten yang terbaru Beauty Fengshui. 
 

Selain harus kembali bekerja kantoran, meskipun 
tidah harus setiap hari, saya juga mulai disibukkan 
dengan janji wawancara oleh beberapa majalah, radio 
maupun televisi. Awalnya mereka tahu tentang saya dari 
teman - teman saya, baik yang bekerja di bidang media 
atau yang keluarganya bekerja di bidang media.  
 

Kesibukan lain yang berhubungan dengan tarot 
adalah mengikuti kegiatan bersama teman-teman dari 
klub Tarot Jakarta (KTJ). Kegiatan bersama mereka 
bervariasi. Selain gathering yang diadakan rutin, juga 
seringkali mengisi event di beberapa tempat, seperti mall, 
hotel, dan sebagainya. 
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Dengan seringnya mendapat booth seperti ini, 
meskipun di tempat terbuka dan hanya disediakan meja 
dan kursi, membuat orang awam banyak yang jadi tahu 
dan tertarik tentang tarot. Ini sejalan dengan misi saya 
dan teman - teman KTJ untuk memasyarakatkan tarot 
dan mengenalkan tarot sebagai seni dan bisa dipelajari, 
bukan sesuatu yang mistik dan hanya orang - orang 
tertentu saja yang bisa menggunakannya. 
 

Di samping KTJ, saya dan suami, dibantu 
beberapa teman mendirikan Intsitut Tarot Indonesia, 
yang merupakan wadah untuk siapa saja yang ingin 
mempelajari tentang tarot dengan lebih mendalam lagi. 
Selain membuka kelas, juga mengadakan workshop di 
beberapa kota. Meskipun belum terlalu aktif karena 
masih terbatasnya sumber daya. 
 
Pemasaran Agresif Di 2012 
 

Di tahun 2012, kesempatan untuk 
memperkenalkan tarot semakin terbuka lebar. 
Undangan berdatangan untuk mengisi acara ataupun 
mengisi artikel di surat kabar. Tidak saja untuk saya 
sebagai individu, tapi juga untuk KTJ. Sebut saja misalnya 
Koran Jawa Pos, Indo Pos, Tempo, yang pernah 
mewawancarai saya dan teman-teman KTJ. Di tahun 
2012 itu juga saya membuat buku bersama teman - 
teman KTJ yang lain, dengan judul Tarot For Beginner.  
 

Secara personal, saya sempat mengisi acara 
untuk beberapa TV, seperti Socialite di TvOne, dan 



 

158 

 

beberapa kali mengisi acara Semangat Pagi di TransTV, 
sebelum melahirkan anak kedua di awal bulan Mei. 
 
Kelahiran Anak Kedua 
 

Kelahiran anak kedua saya ini memberikan 
banyak pembelajaran bagi saya dan suami. Perkiraan 
bahwa saya akan melahirkan lebih cepat dari waktunya 
sudah saya perkirakan sebelumnya. Tapi saya tidak 
menyangka kalau majunya terlalu cepat, sampai saya 
harus bedrest karena ketuban pecah di usia 33 minggu, 
sementara berat janin masih sangat kecil.  
 

Saya yang biasa aktif kemana-mana, harus 
bedrest di rumah sakit dan tidak boleh turun dari 
ranjang, karena sisa air ketuban hanya 1 cm, sementara 
normalnya, di atas 14 cm. Bedrest dengan waktu yang 
tdak bisa ditentukan, bayangan harus cesar, bayi yang 
harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya, membuat 
saya tidak bisa berfikir tenang. Hamper setiap hari saya 
menangis. Tapi suami selalu menguatkan dan 
mengingatkan saya untuk tetap fokus pada hasil akhir yg 
diinginkan. 
 

Memasuki hari ke-9 bed rest, setelah dokter 
melakukan USG, beliau memutuskan untuk melakukan 
operasi hari itu juga. Ini dikarenakan air ketuban hanya 
naik sedikit sementara berat bayi tidak terlalu banyak 
berubah. Beliau juga sempat mengatakan, kalau kondisi 
bayi perlu penanganan lebih serius, akan dirujuk ke RS 
lain. Tapi saya dan suami yakin, bayi kami akan survive 
dan tidak perlu sampai dirujuk. 
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Pukul 14.50, bayi perempuan kami lahir. 

Beratnya 1,46 kg dan langsung ditempatkan di 
inkubator. Saya tidak bisa langsung memeluk dan 
menyusuinya, meskipun kondisinya stabil. Setelah 
melahirkan, saya sudah sedikit lega, tapi belum benar - 
benar lega, karena biaya pasti berubah terus setiap 
harinya. Saya kembali down dan panik.  

 
Perlombaan Pemasukan Dengan 
Pengeluaran 

 
Lagi-lagi saya diingatkan untuk tetap fokus pada 

hasil akhir. Fokus bahwa akan ada duit sejumlah yang 
diperlukan. Seminggu setelah melahirkan saya diminta 
untuk pulang, karena tidak boleh terlalu lama di rumah 
sakit. Untungnya ada rejeki masuk yang bisa menutup 
biaya administrasi saya.  

 
Meskipun sudah pulang, setiap hari saya tetap ke 

RS, membawakan asi perah dan menengok bayi saya. 
Beratnya perlahan lahan naik, dan kondisinya stabil, tapi 
tetap masih belum tahu kapan pulang dan tetap deg – 
deg an dengan biayanya. Hanya saja saya semakin 
yakin, kalau kita tetap fokus dengan hasilnya, pasti ada 
jalannya.  

 
Dan lagi-lagi begitu adanya. Adaaaa saja rejeki 

yang datang. Begitu diperbolehkan pulang oleh dokter 
anak yang merawatnya, kami bisa menutup biayanya. 
Subhanallah, benar-benar Tuhan maha besar. Dengan 
kejadian ini, membuat saya bisa sharing dan semakin 
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semangat memberi motivasi kepada orang-orang yang 
memerlukannya. Kalau kita fokus dengan hasil akhir 
yang kita inginkan, pasti akan selalu ada jalan.  
 
Klien Setelah Melahirkan 
 

Kembali ke kesibukan saya setelah melahirkan, 
sebelum 3 bulan saya sudah kembali masuk kantor. Klien 
yang hendak bertemu, akhirnya saya tawarkan untuk 
bertemu di kantor dengan hari yang disesuaikan 
dengan hari saya masuk kerja. Ternyata responnya 
bagus dan membuat saya bisa berhemat waktu dan 
tenaga.   

 
Hampir tiap minggu ada saja klien baru yang 

minta waktu untuk ketemu dan rata-rata mereka 
mengetahui tentang saya dari searching di internet.  
Banyak cerita seru yang saya dapatkan saat 
mendengarkan cerita mereka. Ada yang mengharukan, 
ada yang membingungkan, dan sebagian besar 
memerlukan jalan keluar. Diantara banyak cerita, ada 
beberapa yang tidak bisa terlupakan begitu saja karena 
memang jarang saya temui cerita seperti itu atau jarang 
saya mengalami sensasi/hal seperti itu. 
 

Berikut beberapa pengalaman yang saya alami 
mulai dari awal saya merintis menjadi tarot reader secara 
profesional. 
 

Suatu hari, saya janjian bertemu teman SMA 
dengan orang tuanya. Saat bertemu, ibunya bercerita 
tentang anak perempuannya (adik teman SMA saya ini) 
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yang sempat menjalin hubungan dengan seorang 
cowok dan telah serius, tapi kemudian si cowok ini 
meninggal, karena sakit.  

 
Keluarga si cowok sudah sangat dekat dengan 

anaknya dan mengharapkan kehadiran anaknya saat 
upacara pembakaran mayat di Bali. Ibu ini menanyakan 
apakah anaknya sebaiknya datang atau tidak, dan 
apakah anaknya bisa cepat kembali ceria seperti 
sediakala setelah berduka. Di satu sisi dia mengerti 
kesedihan anaknya, meskipun dia bersyukur, karena dari 
awal dia tidak menyetujui hubungan mereka berdua.  
Setelah pertemuan dengan mereka, selang beberapa 
bulan kemudian saat saya ada event di sebuah mall, ibu 
ini datang bersama anak perempuannya.  
 

Si anak menanyakan  tentang cowoknya yang 
sudah meninggal itu, tentang rencana - rencana 
mereka, mimpi - mimpi mereka, sambil menangis. Dan 
tiba - tiba saja saya merasakan kehadiran cowoknya itu 
di sampingnya.  

 
Saya tenangkan dia, saya katakan bahwa 

cowoknya sangat menyayangi dia, dan tidak mau 
melihatnya terlalu lama bersedih. Meskipun awalnya dia 
tidak terima dengan perpisahan yang menyakitkan ini, 
lama - lama dia bisa tenang menerimanya. Karena 
terbatasnya waktu dan sudah ada yang mengantri di 
luar booth, akhirnya kami berpisah. Tapi saya masih ikut 
terharu dan merasakan chemistry yang kuat diantara 
mereka berdua.  
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Sebuah Pelajaran Hidup Dari Penipuan 
 
Lama saya tidak mendengar kabar tentang 

teman saya dan keluarganya ini, sampai suatu hari saat 
saya ke Bogor menjenguk orang tua, saya janjian lagi 
dengan teman saya ini. Kali ini permasalahannya 
berbeda. Ibunya sedang mendapat musibah.  Dan 
berceritalah si ibu ini, kalau beberapa hari yang lalu saat 
dia ke pasar, diikuti oleh beberapa orang wanita dan 
diajak bicara, dia dijanjikan akan dilipatgandakan 
perhiasannya dan diminta pulang untuk mengambil 
perhiasan.  

 
Dan ibu teman saya ini pulang ke rumah dan 

kembali lagi ke pasar tadi. Menyerahkan perhiasannya ke 
wanita2 tadi yang kemudian membungkus perhiasan 
dengan kain, dimasukkan ke dalam plastic hitam dan 
dikembalikan ke ibu ini. Mereka minta untuk tidak dibuka 
sebelum 4 hari.  
 

Setelah 4 hari, ibu ini membuka bungkusan tadi 
dan betapa kagetnya dia karena isi bungkusan tadi 
sudah berubah menjadi plastik dengan bungkusan yang 
tidak ada isinya apa-apa. Semua perhiasan termasuk 
anting mutiara untuk cucunya lenyap. Teman saya 
sudah mencari wanita - wanita dengan ciri-ciri yang 
disebutkan ibunya itu di sekitar pasar, tapi tidak ketemu.  
 

Selesai si ibu ini bercerita, dan teman saya 
sedang berbicara dengan saya, tiba - tiba saya seperti 
mendengar bisikan yang intinya mengatakan bahwa itu 
baru kehilangan barang, sudah sedih bigitu, bagaimana 
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yang kehilangan seseorang yang dikasihinya? Pasti 
perasaannya lebih hancur lagi kan? Saya kaget setelah 
mengenali yang mengatakannya tadi adalah pacar anak 
perempuannya yang sudah meninggal beberapa waktu 
lalu.  
 

Saya sampaikan hal ini kepada teman saya dan 
dia minta saya menyampaikannya kepada ibunya 
langsung. Akhirnya saya sampaikan hal ini. Si ibu tadi 
akhirnya minta maaf juga ke anak perempuannya, 
karena selama ini dia seperti mensyukuri kepergian pacar 
anaknya. 
 

Sementara saya masih amaze, dengan kejadian 
yang baru saja saya alami. Ternyata, meskipun sudah 
tidak ada secara fisik, tapi roh bisa menggerakkan 
sesuatu yang dia inginkan. Bisa jadi memang ada orang 
yang menghipnotis ibu ini dan mengambil seluruh 
perhiasannya. Tapi roh ini mengetahui dan sampai 
membisikkan sesuatu dengan menggunakan saya 
sebagai perantaranya. 
 

Cerita-cerita yang lain yang lebih seru, tunggu di 
edisi Tarot Journey berikutnya ya. 
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Sebuah Cerita 5 

Merubah 
Masa Depan 

Oleh Madam Arra 

 

Saya juga meyakini, bahwa tidak ada 
yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatunya 
terjadi berdasarkan daya tarik menarik antara 
kita dengan universe atau alam semesta. Seperti 
yang tertulis dalam buku The Secret, apa yang 
kita pikirkan, itulah yang terjadi. Sekuat itu 
pikiran bekerja. Banyak yang sudah 
mengetahuinya, tapi masih banyak yang 
mengabaikannya atau menganggap itu tidak 
benar. 
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Setelah 10 Tahun 
 

Hampir 10 tahun saya menjalani profesi sebagai 
fortune teller, saya mulai terbiasa untuk melayani klien 
jarak jauh. Dalam arti tidak bertatap muka langsung, tapi 
melalui chatting via Yahoo Messenger, Skype, atau 
media chatting yang lain, termasuk BlackBerry 
Messenger. 

 
Waktu awal dulu, saya hanya melayani 

konsultasi jarak jauh untuk klien yang sudah pernah 
konsultasi langsung, tapi sekarang, untuk klien yang 
belum pernah konsultasi tatap muka tetap bisa saya 
layani, mengingat kebanyakan dari mereka tidak tinggal 
di Jakarta.  
 

Kalau tidak bertemu langsung, saya yang 
mengocok kartu tarotnya, klien yang memberi aba-aba, 
kapan kartu mulai saya kocok, kapan saya berhenti 
mengocok kartu dan urutan keberapa yang mereka 
pilih. Baru setelah itu saya bacakan hasil bacaannya. Tapi 
seiring berjalannya waktu, seringkali saya hanya fokus 
pada nama dan tanggal lahir mereka, berikut 
pertanyaan yang mereka ajukan dan saya memberi 
jawaban dan solusinya. Kadang memang perlu 
membuka tarot untuk memastikan lagi jawaban saya.  
 

Disaat mereka menghubungi saya untuk 
menanyakan bagaimana caranya berkonsultasi, 
biasanya saya sudah tahu, siapa yang hanya sekedar 
bertanya, siapa yang serius. Siapa yang berkarakter sulit 
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dan siapa yang easy going. Sebenarnya kemampuan 
merasa seperti ini, tidak aneh.  

 
Intuisi Bagi Semua Orang 

 
Anda pun bisa merasakannya. Tapi seringkali 

penyangkalan dalam diri sendiri jauh lebih besar 
daripada meyakininya. Hal inilah yang perlu dilatih. 
Semakin Anda sering mendengarkan feeling/insting 
Anda, semakin terlatih untuk menggunakannya dan ini 
sangat berguna jika Anda terapkan dalam kehidupan 
sehari-hari. 
 

Misalnya, perasaan Anda sudah tidak enak untuk 
keluar rumah, coba diam sejenak, dan dengarkan kata 
hati Anda. Apa yang membuat Anda merasa tidak enak 
? Kalau Anda menjadi lebih was-was dan deg – deg an, 
sebaiknya tetap di rumah. Karena seringkali, kalau Anda 
mengabaikannya, akan terjadi sesuatu yang kurang baik. 
Seperti dompet hilang, tersandung, kehujanan di jalan, 
dan sebagainya. 
 
Hukum Tarik - Menarik 
 

Oh ya, saya juga meyakini, bahwa tidak ada 
yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatunya terjadi 
berdasarkan daya tarik menarik antara kita dengan 
universe atau alam semesta. Seperti yang tertulis dalam 
buku The Secret, apa yang kita pikirkan, itulah yang 
terjadi. Sekuat itu pikiran bekerja. Banyak yang sudah 
mengetahuinya, tapi masih banyak yang 
mengabaikannya atau menganggap itu tidak benar.  
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Coba Anda renungkan sejenak. Berapa banyak 

hal yang saat ini Anda dapatkan, dulunya adalah apa 
yang sering Anda pikirkan atau bayangkan. Waktu kecil 
Anda senang bermain dokter-dokteran, dan setelah 
dewasa Anda menjadi dokter sungguhan. Saat lajang 
Anda menginginkan pasangan yang giat bekerja, 
merintis bersama-sama dari bawah, dan ternyata 
pasangan Anda sekarang memang dari keluarga biasa 
saja, tapi mandiri dan memiliki keinginan untuk maju.  

 
Begitulah kekuatan pikiran bekerja. Apa yang 

sering Anda pikirkan, akan terekam di alam bawah sadar 
Anda dan akan mewujud nyata. Jadi, berhati-hatilah 
dengan pikiran Anda. Pikirkan yang baik-baik saja, buang 
jauh-jauh pikiran negatif karena akan merugikan Anda 
sendiri. Toh, memikirkan yang baik atau buruk sama-
sama gratis, tidak bayar. Jadi, buat apa memikirkan 
ketakutan, kekhawatiran dan hal-hal yang tidak mau 
terjadi bukan ?  
 
Merubah Masa Depan Klien 
 

Seringnya, klien yang datang selalu saya infokan 
tentang hal ini, khususnya buat klien yang mudah 
merasa khawatir, rendah diri, merasa selalu kalah, tidak 
dihargai, dan sebagainya. Saya sarankan kepada mereka, 
fokus pada hasil akhir yang ingin mereka dapatkan, 
apapun itu. Fokus, fokus, fokus dengan hasilnya, tanpa 
perlu ragu dengan prosesnya.  
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Dengan mereka merubah cara pandang 
mereka, ke arah yang lebih positif, lebih yakin, ini akan 
membawa perubahan dan hasil yang lebih baik pula.  
Meskipun sebenarnya hasil bukaan kartu kurang baik, 
kalau mereka membantu dengan merubah pikiran tadi, 
hasilnya bisa menjadi lebih baik.  
 

Mengapa saya seyakin ini ? Karena saya sendiri 
mengalaminya berkali-kali. Di saat saya mulai kembali 
fokus dengan hasil yang saya inginkan, membuang 
jauh-jauh rasa ragu, rasa tidak yakin, maka hasil yang 
saya dapat sesuai dengan apa yang saya inginkan. 
 

Ingat, bacaan kartu tarot, hanya sekedar 
penunjuk, sekedar clue saja. Bukan penentu. Jika ada 
jalan yang berlubang, jalan berliku, tugas saya untuk 
memberi tahu, menunjukkan jalannya. Tapi yang 
menentukan jalannya tetap klien itu sendiri. Lubang 
yang ada bisa menjadi lebih sedikit dengan bantuan 
kekuatan pikiran positif dari klien itu sendiri. Begitu cara 
kerjanya. 
 

Ada beberapa kasus yang masih saya ingat, 
yang berkaitan dengan berubahnya pola pikir mereka ke 
pikiran yang lebih positif, lebih optimis dan hasil yang 
mereka dapatkan juga sesuai dengan yang mereka 
inginkan. Berikut kisahnya. 
 

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

Saya jelaskan kendala yang mereka hadapi tidak 
mudah, tapi jika mereka tetap saling support dan 
kompak menghadapinya, pasti akan dibukakan jalannya. 
Karena saya lihat chemistry diantara mereka cukup kuat 
dan mereka bisa melewati masalah ini.  

 
Selang 3 bulan kemudian, yang perempuan 

datang untuk konsultasi lagi. Kali ini dia cerita, kalau 
cowoknya semakin sibuk dan komunikasi diantara 
mereka agak terganggu. Saya lihat, memang si cowok 
kurang ada waktu untuk mereka berdua dan sering 
dinas keluar kota. Dia tipe yang bertanggung jawab dan 
tidak setengah-setengah dengan pekerjaan yang sudah 
menjadi tugasnya. Sementara yang cewek, senang 
dimanja dan tidak suka jika kemana-mana tidak ada 
yang menemani.  

 
Saya katakan padanya untuk lebih mandiri dan 

tidak perlu cengeng, karena yang dilakukan cowoknya 
adalah untuk masa depan mereka sendiri dan saya 
minta dirinya untuk tetap fokus dengan kebersamaan 
mereka, jangan memikirkan sesuatu yang buruk, yang 
tidak mau itu terjadi. Saya ingatkan juga untuk sebisa 
mungkin mengajak si cowok ke rumahnya, supaya 
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keluarganya terutama orang tuanya lebih mengenalnya 
lagi. Jangan patah semangat jika didiamkan atau 
diketusi. Tetap bersikap santun dan yakin, suatu saat 
orang tuanya akan luluh juga.  

 
Akhirnya, dengan bantuan pikiran positif si 

cewek, komunikasi mereka lebih lancar, tujuan mereka 
untuk bersatu tetap bulat meskipun waktu untuk 
bertemu masih sulit. Tentang orang tua, masih menjadi 
kendala mereka. Tapi sekali lagi, saya minta mereka 
untuk tetap fokus dengan tujuan akhir mereka dan saya 
sarankan untuk berpuasa.  

 
Lamanya, terserah mereka ditambah dengan 

doa novena (keduanya beragama Katholik). Kita 
memang harus berusaha, tapi jangan lupa untuk 
meminta pertolongan Tuhan sebagai penguat dan jalan 
keluarnya. Ternyata doa mereka dikabulkan Tuhan, 
sesuai dengan apa yang mereka minta. Setelah mereka 
berpuasa 7 hari dan selesai doa novena, perlahan jalan 
mulai terbuka. Ibunya mulai menerima kehadiran 
cowoknya dan akhirnya mereka menikah setelah 
pacaran 2 tahun. 
 

Ini salah satu contoh bagaimana kekuatan 
pikiran itu bekerja. Dengan tetap fokus dengan hasil 
akhirnya, mereka mendapat apa yang mereka inginkan. 
Nantikan cerita saya yang lain di edisi selanjutnya. 
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Neo 
Sehari - harinya, 

Neo adalah seorang IT 
Specialist yang membantu 
membuat solusi sistem 
informasi untuk 
perusahaan - perusahaan 
besar baik swasta maupun 
pemerintah dengan 
pengalaman berfokus 

kepada sistem informasi jaringan online baik fixed 
maupun mobile.  

Selain sebagai IT Specialist, Neo juga 
seorang fortune reader yang berfokus di Konsultan 
Feng Shui, dimana berbeda dibandingkan 
konsultan umumnya, Neo justru bisa membantu 
mencari alternatif agar energi tempat tinggal 
maupun tempat kerja kliennya lebih harmonis 
dengan budget relatif kecil dan TANPA renovasi 
besar.  

Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi di 
0897 916 0502 
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The Fool 
 
The Magician 
 
The High Priestess 
 
The Empress 
 

The Emperor 
 

The Hierophanth 
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The Fool 
Story Based On Tarot Card 

 
Oleh NEO  
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Weekend malam itu cuaca mendung, 
keramaian kota sudah jauh berkurang karena jam tangan 
Sisi   sudah   menunjukkan   pukul 18:00. Mobil merah 
itu mengarah ke bagian jakarta selatan, hanya jalan tol 
yang memang menam- pung banyak mobil yang akan 
beranjak ke arah Bogor, Bandung dan arah keluar kota. 

 
Setelah beberapa lama dia mengendarai mobil 

merah dan ditemani lagu “Someone like you” milik Adele 
dan beberapa lagu lain yang bernuansa sama, akhirnya 
sampailah Sisi di sebuah rumah yang bernuansa seder- 
hana, luas, nyaman dengan bali- ho untuk bersantai di 
halaman rumah yang dihiasi rumput teki dan beberapa 
pohon yang membuat rumah itu terasa nyaman. 

 
Setelah mematikan mesin mobilnya, Sisi keluar 

dari mobilnya dan sempat mata kecilnya mencari dan 
tertuju pada air mancur kecil yang berbentuk singa 
sedang duduk manis dan air keluar dari mulutnya, 
dengan kolam ikan koi dibawahnya. 

 
Gemericik air yang ditimbulkan memang 

membuat yang lewat mencari dari mana suara 
gemericik air itu berasal. 

 
“Selamat malam”, ucap seorang wanita manis 

bernama Sisi, berambut sedikit berombak, bermata 
lentik kepada seorang fortune reader bernama Madam 
Nissa.  

 
“Selamat malam” balas Madam Nissa, dengan 

rambut ikal, bandana dan pakaian bernuansa gipsy yang 
cukup kental. 
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“Ada yang bisa saya bantu?”, sambil menjabat 

tangan sang client dan sembari memper- silahkan duduk 
clientnya.  

 
“Gue Sisi, madam..” . “Begini madam, ada 

beberapa hal yang jadi kendala” kata Sisi sambil 
memperhatikan sekeliling tembok yang dipenuhi 
dengan nuansa merah maroon dan hitam dengan 
beberapa trophy dan piala kejuaraan tersusun rapi di 
rak display. 

 
“Bisa kita mulai? Kita mulai dari mana dahulu?? 

Karir?? Rejeki?? Atau masalah percintaan??” tanya 
Madam. 

 
Nissa sambil mengambil satu dari tumpukan 

deck yang ada di meja bulat bertaplak hijau toska, 
bermotif burung phoenix. 

 
“Uhm..., percintaan dulu deh madam..”, sambil 

menerima setumpuk kartu dari tangan madam. 
“Silahkan di kocok kartunya”, kata Madam Nissa. Setelah 
beberapa lama mengocok kartu Sisi memberi 
tumpukan kartu yang sudah di kocok ke Madam Nissa. 
Sembari menebar kartu Madam Nissa menyuruh Sisi 
untuk mengambil beberapa kartu. 

 
“Kartu pertama adalah The 
Hanged Man” 
“Kartu ketiga adalah Two of 
Pentacles” 
“Kartu kedua adalah Seven of Cup” 
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“Kalau saya boleh bilang, saat ini anda sedang 

diuji dari sisi percintaan” kata Madam Nissa sambil 
menunjuk kartu pertama. “Dikartu kedua ini anda 
diminta untuk lebih bisa bercermin atau intropeksi diri, 
percayai apa yang dikatakan hati kecil anda, coba 
untuk lebih menyaring kata-kata dari luar sebelum anda 
membuk- tikan sendiri” lanjut Madam Nissa sambil 
menunjuk kartu ke dua. 

 
Terlihat Sisi yang tersenyum lebar dan 

mengiyakan perkataan Madam Nissa yang memang dia 
merasa telah diduakan oleh Yudistira. Selepas itu Madam 
Nissa menerangkan kartu ke tiga. “Sebenernya hal ini 
bisa diperbaiki, dengan cara komunikasi yang lebih 
intensif atau lebih banyak lagi”. 

 
Suasana jadi hening, terlihat Sisi dengan tatapan 

kosongnya menerawang beberapa kejadian dimana 
Yudistira berubah 180 derajat, tidak seperti apa yang dia 
kenal saat mereka masih pacaran hingga satu tahun 
setelah pernikahan. Dahulu bisa dikatakan Yudistira 
adalah tipikal orang yang ceria, memberi perhatian 
penuh sampai message box Sisi penuh dengan kalimat-
kalimat romantis yang bisa membuat Sisi melayang 
tinggi di udara. 

 
“Iya sih, komunikasi kita terganggu karena sama-

sama sibuk dengan kesibukan masing- masing, dia ada 
dirumah kapan, gue nya jalan kapan, engga jelas dan 
engga pernah sinkron” jelas Sisi secara tidak langsung 
mengiyakan perkataan Madam Nissa. “Sekarang kan 
sudah jamannya elektronik, komunikasi bisa terjalin lebih 
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akrab lewat media komunikasi yang sudah marak” jelas 
Madam Nissa sambil merapihkan kartu yang tadi disebar 
menjadi setumpuk kartu lagi. 

 
“Oh iya madam, ini ada satu orang yang 

lumayan dekat, menurut gue sih dia memberi perhatian 
lebih, gue negrasa nyaman kalau dekat dengan dia, bisa 
dikatakan gue menemukan lagi sosok Yudistira yang 
dulu dari dia”,  ucap  Sisi  sambil mencoba 
mengeluarkan isi hati yang terpendam. 

 
Sambil tersenyum Madam Nissa 

mempersilahkan Sisi untuk mengocok ulang kartu tarot 
dan menyuruhnya mengambil tiga buah kartu. 

 
“Ace of Cup - The Justice - The Sun” 
 
“Kartu pertama..” sambil menunjuk kartu Ace of 

Cup, menandakan bahwa memang anda bisa dibilang 
tertarik lebih dari ketertarikan anda terhadap pasa- ngan 
anda yang semestinya”. Senyum lebar terlihat dari wajah 
Sisi dan aura kegembiraan terpancar dari wajahnya 
yang manis. 

 
“Justice, Kemungkinan hal yang perlu 

dikhawatirkan adalah ketika anda kepergok sama sang 
suami bahwa anda sedang menjalin asmara dengan 
yang lain” lanjut Madam Nissa sembali melihat 
perubahan drastis yang terjadi pada raut wajah Sisi. 

 
“Tapi disini muncul The Sun, yang berarti 

kemungkinan besar anda dan sorry, kalau boleh tau 
siapa nama seseorang ini” tanya Madam Nissa 
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sebelum melanjutkan keterangannya. “Bayu..”  Jawab  
Sisi,  “dia seorang magician, dulu ketemu sama Bayu 
saat pagelaran baju seorang perancang busana dan 
Bayu sebagai opening act-nya. Menurut gue Bayu itu 
orangnya easy going, penuh ide dan kreatif, sering 
ngungkapin perasaannya lewat sms, perhatiannya itu 
lho madam yang membuat gue ga bisa jauh darinya” 
tutur Sisi menggambarkan sosok Bayu secara lumayan 
detail. 

 
“I see, ok.. anda mungkin ada kesempatan untuk 

bersatu dengan Bayu, dimana kartu The Sun 
memberikan makna penyatuan antara pria dan wanita 
yang berakhir bahagia, seperti di film-film fairy tales yang 
selalu menyebutkan ….and happily Ever After disetiap 
akhir cerita”, lanjut madam menjelaskan makna dari 
ketiga kartu yang terbuka dimeja. 

 
Senyum yang bertambah lebar mengembang 

di mulut mungil Sisi  , seolah - olah sejumlah barrier 
yang menyumbat otak-nya seakan menghilang, bergan-
ti dengan jalan lapang yang menjanjikan. 

 
“Berarti saya bisa menikah dengan Bayu??? 

Beneran nih madam??” tanya Sisi.  
 
“Saya tidak mau berbicara hasil akhir, hanya 

lebih nyaman kalau saya bercerita tentang perjalanan 
jalan hidup, karena menurut saya pribadi hasil akhir itu 
bisa dirubah dan bisa disesuaikan dengan apa yang kita 
mau, kecuali kematian dan kelahiran” kata Madam Nissa 
sambil tersenyum sembari merapihkan kembali 
tumpukan deck tarot. 
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“Ayo dong madam, kasih tau donk.. penasaran 

neh.. please...“ rengek Sisi seolah ingin menguak tabir 
misteri kehidupannya dengan Bayu.  

 
“Maaf, kapasitas saya sebagai seorang fortune 

reader memang tidak akan memberi informasi hasil 
akhir, sebab nanti tidak akan seru hidup dan kehidupan 
anda” tolak Madam Nissa sambil tersenyum penuh arti 
kepada Sisi yang disambut dengan perubahan muka 
yang lumayan drastis karena tidak berhasil menguak  
tabir misteri hidupnya dengan Bayu. 

 
“Oke madam, sekarang bagaimana dengan karir 

saya??” tanya Sisi sejurus kemudian.  
 
“Silahkan kocok kartunya, Oh ya kalau boleh tau 

apa kesibukan anda saat ini??” tanya Madam Nissa 
sambil menyerahkan setumpuk kartu tarot. 

 
Sambil mengocok kartu, Sisi bercerita “Gue 

seorang model, mulai menggeluti dunia model 5 tahun 
yang lalu, saat usia gue 20 tahun, butuh perjuangan 
keras sampe gue pernah menjadi juara dibeberapa 
kompetisi tingkat nasional, dan sekarang lagi banyak 
muncul di iklan TV dan juga di majalah” jelas Sisi 
mencoba menerangkan siapa dirinya sebenarnya 
sembari tersenyum dan bangga atas pencapaian 
karirnya di dunia yang diidam- idamkan semenjak masa 
kecilnya. 

 
“Silahkan ambil tiga kartu” pinta Madam Nissa 

sambil menebar deck tarot dimeja. Agak sedikit lama Sisi 
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berfikir dan sedikit ragu-ragu mengambil kartu.. satu... 
dua... tiga... tiga kartu terambil dengan diakhiri dengan 
hembusan nafas yang agak panjang. 

 
“The Lovers - Seven of Wands - Six of Pentacles” 
 
“Apa maksudnya madam?? The Lovers, Seven of 

Wands dan six of Pentacles” tanya Sisi kurang sabar.  
 
“Disini keluar The Lovers, itu identik dengan 

pilihan yang mungkin saat ini anda dihadapkan pada 
pilihan yang sedikit agak menguras energi anda untuk 
memutuskan mana satu yang baik dari yang terbaik;  
kemudian seven of wands, apapun keputusan anda 
nanti, anda dihadapkan dengan kesuksesan yang sudah 
menunggu, apalagi kalau ditunjang diri anda yang 
sudah settle sebagai model”  

 
Sambil menunjuk kartu six of pentacles. “Ibarat 

kata anda sudah pada posisi yang bagus di bidang karir, 
hanya kalau anda mau anda bisa tingkatkan 
kemampuan diri anda dengan beberapa hal yang 
menunjang karir anda” jelas Madam Nissa yang 
membuat Sisi melayang tersanjung dengan kalimat 
yang dilontarkan oleh Madam Nissa tentang karirnya. 

 
Tiba tiba Dacota Sisi berbunyi, “Ya..beb...” ... “iya... 

oh... gituh...” “jadi malam ini cancel??” “iyah deh...” “trus 
kapan??” “ya udah deh... “ “sukses meetingnya ya beb... 
i love you...” obrolan Sisi dengan kekasih gelapnya di 
ujung yang lain. 
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“Maaf ya madam, tadi ditinggal angkat telpon 
dulu” kata Sisi kepada Madam Nissa ketika dia angkat 
telpon dari kekasih gelapnya. “Iya, ga apa apa, hati- hati 
lho kalo bermain api, nanti bisa terbakar?” lanjut madam 
sambil tersenyum penuh arti sambil bergumam “the 
fool”.  

 
Setelah banyak bercerita kemudian Sisi 

memberanikan diri bertanya kepada madam Nissa 
tentang personality dirinya. Setelah mengocok   kartu   
dan   diminta mengambil sebuah kartu, ternyata yang 
keluar adalah kartu the fool. 

 
Sambil   tersenyum  madam Nissa menjelaskan 

dengan gaya bicara yang bijaksana, “The Fool mungkin 
bisa dikatakan orang bodoh, orang yang hanya 
memikirkan diri sendiri, tanpa melihat dan 
mendengarkan sekeliling, orang yang bermodal sedikit 
tapi mengharapkan hasil yang besar tanpa 
mengindahkan resiko perjalanan yang dia tempuh. 
Mungkin anda pernah diberi tau sesuatu oleh sahabat 
atau teman- teman anda, tapi anda sendiri tidak mau 
menggubrisnya, lalu terjadi kejadian yang tidak anda 
inginkan.”.  

 
“Sering madam” kata Sisi sambil menunduk, 

“tapi madam.. ” belum sempat Sisi meneruskan 
kalimatnya, Madam Nissa tersenyum sambil berkata 
“Tuh kan? Mau membenarkan diri sendiri? Mau 
membela diri?”  
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Pertanyaan-pertanyaan ini yang disambut tawa 
lebar dari sisi sambil mengucap “Madam tau ajah kalau 
gw mau komen seperti itu”. 

 
Well, sebagai The Fool kamu harus bersiap 

menempuh perjalanan yang lumayan berat, karena itu 
persiapkan bekal, bekal disini bukan hanya bekal 
seadanya, tapi bekal yang mencukupi bahkan lebih 
untuk menghadapi hal-hal yang tidak terprediksi. Untuk 
pasangan, usahakan setia terhadap satu pasangan, 
ketika ada yang tidak beres, obrolin satu dengan yang 
lain, bukan mencari seseorang yang lain.  

 
Kebiasaan dari The Fool adalah menyepe-lekan 

sesuatu tanpa berfikir bagaimana akhir dari episode 
setiap penggalan kisah hidupnya. 
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The 
Magician 
Story Based On Tarot Card 

 
Oleh NEO  
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Bayu memamerkan segala kemampuan yang 
dia punya, sembari memainkan beberapa trick dari kartu 
remi, mengisi acara makan siang di gedung pertemuan 
yang disulap menjadi event launching produk 
handphone baru. 
 

Tepuk tangan riuh menyambut keberhasilan 
Bayu membuat semua mata tertuju padanya yang 
disorot oleh kamera dan didisplay di dua layar besar di 
arena panggung. Dan diakhiri dengan menghilangnya 
Bayu dibalik layar. 
 

“Saatnya makan siang” kata Bayu kepada dirinya 
sendiri sambil menyantap makanan box yang disediakan 
panitia. Dengan lahapnya Bayu menyantap makanan itu 
tanpa menyadari ada sepasang mata yang 
memperhatikan gerak geriknya. 

 
“Lagi makan ya??” tanya Dila kepada Bayu. 

Hampir tersedak Bayu dibuatnya karena sambil nanya 
Dila memegang pundak Bayu dari belakang.  

 
“Iyah, elu sendiri udah makan??” tanya Bayu 

balik setelah tau yang memegang pundak dan bertanya 
adalah Dila, seorang penyanyi panggung yang cantik 
ber rambut lurus dengan cat warna biru di beberapa 
bagian. 
 

“Udah dunk, kan gue dah selesai duluan” jawab 
Dila sambil menarik bangku dan duduk dihadapan 
Bayu. Wajah Dila yang ayu sempat menahan kedipan 
mata Bayu dan membuat Bayu tidak berkonsentrasi 
dengan makan siangnya yang sudah akan habis. 
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Bayu dan Dila sering kali dipertemukan di 

hampir setiap event yang mereka ikuti. Tapi hanya saja 
Bayu tidak pernah memperhatikan Dila begitu detail, tapi 
kali ini ada yang beda, saat ini Bayu benar-benar 
memperhatikan Dila sangat detail. 
 

“Ternyata kalo diperhatiin elu cantik juga ya” 
tutur Bayu sambil membereskan makanan kotaknya. 
“Yaelah Bay, kemana ajah lu?? Gue emang dari dulu 
cantik, elu ajah yang ga pernah merhatiin gue” balas 
Dila sambil meneguk minuman botol yang dingin. 

 
“Eh Bay, elu pulang ke arah mana??” tanya Dila 

sambil menghabiskan minuman botolnya. “Kearah 
Kuningan” jawab Bayu sambil beres-beres peralatan 
sulapnya.  

 
“Gue Nebeng ya” pinta Dila manja “Cuman 

sampe Rasuna Said ajah, ya.. ya... please...”.  
 
“Uhm.. tapi lewat Bandung ya..” Kelakar Bayu..  
 
“Hah?? Kaga sekalian lewat Semarang Bay?” 

timpal Dila ketus sambil nyubit lengan Bayu yang 
mengangkat kotak magiciannya dan melangkah keluar 
sambil tertawa. 
 

Berjalanlah mereka beriringan keluar dari hall 
tempat acara menuju ke arah parkiran yang letaknya 
lumayan jauh. Candaan, tawaan kecil dan gelayut manja 
Dila ke pundak Bayu menghiasi perjalanan mereka ke 
tempat parkir. 
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“Bentar bay, aku mampir toilet dulu” kata Dila 
sewaktu melintasi toilet.  

 
“Ok, silahkan.. mau diaterin sekalian?” canda 

Bayu. “uhmm.. maunya.. “ tolak Dila sambil mencubit 
hidung Bayu dan diiringi oleh tawa mereka berdua. 
 

Sekeluarnya Dila dari kamar mandi dilihatnya 
Bayu menutup telepon genggamnya dan memasukkan 
kembali kebalik jas hitamnya.  

 
“Telpon siapa Bay??” tanya Dila sambil menarik 

manja tangan Bayu. “Orang rumah, sekalian minta ijin 
ga pulang malem ini” jawab Bayu.  

 
“Lho kok agak maleman? Kan ga pake kemana-

mana dulu Bay” selidik Dila. “Kan kita mau lewat 
semarang dulu” kata bayu dan diiringi gelak tawa 
mereka berdua. 
 

Meluncurlah mobil suv warna hitam dengan 
nomor polisi B 4 YU, melintasi jalanan. Didalamnya 
terdengar kolaborasi suara yang apik antara Ungu dan 
Andin. “Bay, ini lagu gue, demen banget kalo denger 
lagu ini, berasa nyaman.. berasa seperti dipeluk..” sorak 
Dila kegirangan karena lagu kesukaannya terdengar dari 
sound system mobil Bayu.  

 
Berduetlah Bayu dan Dila menyanyikan lagu 

tersebut sambil tertawa kecil sambil berfantasi seolah-
olah mereka adalah Pasya Ungu dan Andin. 
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Berulang-ulang pula lagu itu diputar hingga 
sampailah Dila ditempat yang dituju. “Terima kasih ya 
Bay...” kata Dila sambil mencium bibir Bayu sebelum 
membuka pintu mobil.  

 
“Kembali kasih..” kata Bayu tertegun. Suara pintu 

mobil yang tertutup menyadarkan Bayu kembali kepada 
kesadaran normal.  

 
“Take care Bay... sampai ketemu lagi.. Dah.. Bay..” 

ucap Dila. “U too Dil, see ya arround” ucap Bayu sembari 
menaikkan kaca depan sebelah kiri. Mobil pun berjalan 
pelan, sorot mata Bayu tidak lepas dari spion kiri mobil 
hingga akhirnya sosok Dila menghilang di tikungan 
lobby aparment. 
 

Selama perjalanan pulang, ciuman itu menjadi 
tanda tanya besar bagi Bayu, antara sebagai ucapan 
terima kasih, atau ada yang lain. Kalau hanya ucapan 
terima kasih, kenapa body languagenya beda, kalau 
memang dia menggoda.. ah.. batin Bayu bergolak, 
perang antara menerima ciuman itu sebagai ucapan 
terima kasih dan ciuman yang berbeda, hingga 
sampailah Bayu di garasi rumahnya. 
 

Begitu mobil diparkir, Bayu sempat menoleh ke 
tempat duduk sebelah kemudi, ternyata disitu ditemukan 
kartu nama Dila, ya kartu nama seserorang yang 
menciumnya dan membuat perang dibatinnya. 

 
Selesai mandi, kemudian handphone Bayu 

berbunyi. “Hai babe.. sorry ya tadi ga jadi dinnernya.. oh 
ya, besok acara kamu apa? Kalau makan siang bareng 
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mau ga? Kebetulan sekitar jam 2 aku ada meeting 
dengan EO  di seputaran kantor kamu.. oke.. uhm.. sorry 
babe.. aku cape.. besok ajah ya cerita-ceritanya.. miss u 
babe.. love u babe.. ” kata Bayu sambil menutup 
handphone. 
 

Sambil meletakkan handphone di meja kaca, 
terlihat dan diambilnya kartu nama Dila. Sambil 
memandangi kartu nama tersebut tanpa sadar tangan 
Bayu mengambil kembali handphone yang ada diatas 
meja dan menekan nomor yang ada pada kartu nama 
tersebut. Terdengar nada panggil yang lumayan keras.. 
satu... dua.. tiga.. enam kali nada panggil berbunyi, 
kemudian terdengar suara khas mailbox yang 
menyadarkan Bayu akan apa yang dia lakukan. 
 

“Dra, ada apa dengan diri gw hari ini?” begitu 
bunyi bbm Bayu kepada Andra, sahabat akrabnya yang 
berprofesi sebagai fortune reader.  

 
Dan dibalas oleh Andra “Bentar bro, masih 

dijalan, bentar lagi nyampe”. 
 

Sesampainya Andra di rumah, teringat dia akan 
janjinya dengan Bayu. Kemudian diambillah kotak tarot 
dan menebar kartu guna membantu sahabatnya yang 
sedang galau.  
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"Hai mbak, pa khabar, long time no see!", kata 
Siska sambil menepuk pundak seseorang yang mirip 
dengan teman akrabnya sewaktu SMU.  

 
"Hai.. Siapa ya????" Kata Dewi dengan senyum 

dan mimik muka yang sedikit bingung sambil mencoba 
mengenali sosok yang ada didepannya. "Arlin kan?" Kata 
Siska "Anak biologi? SMU 9?" Lanjut Siska.  

 
"Maaf, anda salah, saya Dewi, dan saya bukan 

mantan SMU 9" ujar Dewi sambil tersenyum 
memperkenalkan dirinya. Perkenalan itu berakhir 
dengan saling meminta maaf dan pertukaran kartu 
nama. 
 
Kantor Majalah Remaja. 
 

"Hai, kamu.. Iya kamu... Anak baru... Segera 
keruangan saya.." ujar Siska sambil memanggil salah satu 
anak buahnya yang masih berpredikat sebagai anak 
baru dikantor yang dia motori.  

 
"Iya bu.. " jawab Santi sambil membereskan meja 

kerjanya. Ruangan Siska cukup besar, hal yang wajar 
sebagai seorang yang menjabat sebagai tangan kanan 
direktur utama dan bertanggung jawab terhadap 
seluruh karyawan yang ada kantor tersebut.  

 
"Silahkan duduk" kata Siska sambil membolak-

balik catatan yang disusun rapi dengan ordner warna 
biru.  
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"Saya lihat perkembangan kamu disini cukup 
bagus. Kamu akan dipekerjakan disini sebagai pegawai 
tetap. Tapi dengan satu syarat, jangan sampai 
mengecewakan saya, karena saya yang akan jadi atasan 
kamu secara langsung untuk beberapa waktu kedepan" 
penjelasan singkat Siska kenapa dia memanggil Santi.  

 
"Baik bu, saya tidak akan mengecewakan ibu" 

jawab Santi pendek dengan muka yang berseri-seri 
karena berita bagus yang diterimanya. 
 
Apartment Siska 
 

"Fiuh.. " kata itu terucap dari mulut mungil Siska 
sambil melempar badannya ke dalam ranjang busa di 
apartment 2 kamar yang dibelinya. Sambil menatap 
langit-langit kamar dan pandangan kosong dia 
mengintrospeksi diri, apa yang sudah ia capai selama ini, 
mulai dari posisi jabatan yang bagus, apartment, mobil, 
deposito, semuanya dia bisa dapat dengan mudahnya. 
Tapi kenapa urusan yang satu ini, urusan hati belum ada 
yang mengisi ruang kosong didalamnya. 

 
"Kringgggg.... Kringgg..." Suara handphone yang 

cukup keras membuyarkan kesendiriannya dalam kamar.  
 
"Halo.. " jawab Siska tanpa melihat siapa yang 

menelponnya. "Ada acarakah hari ini?" Tanya suara 
diujung sana.  

 
"Engga, eniwe ini siapa?" Tanya Siska penasaran 

terhadap suara merdu lawan bicaranya. "Ini aku Dewi, 
yang tempo hari kamu sangka aku teman smu kamu".  
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Ternyata pemilik suara merdu itu adalah Dewi. 

"Temenin aku ngopi yuk, mau ga? ga tau nih tiba-tiba 
pengen ngobrol sama kamu". Ajakan Dewi dan 
keinginannya mencari hawa segar pun membuat 
dirinya mengiyakan ajakan Dewi. 
 
Salah satu Cafe bilangan Jakarta Selatan 
 

"Kalo udah sampe, masuk ajah, aku dah reserve 
meja an dewi" kalimat itu terbaca dilayar hp Siska saat dia 
selesai memarkir mobilnya diujung lahan parkir cafe 
yang cukup besar.  

 
Dengan santai dia berjalan kearah pintu masuk 

cafe, dan menanyakan meja yang sudah direserv oleh 
dewi. Sambil menikmati suasana sekitar, dia tersenyum, 
ternyata Dewi pandai dalam memilih tempat, karena 
dari situ dia hampir bisa melihat seluruh cafe, plus dia 
bisa melihat sang koki yang masak ataupun sang 
waitress yang sibuk berlalu lalang menghidangkan 
makanan. 
 

"Sudah siap memesan bu?" Tanya waitres 
kepada Siska yang membuyarkan dia menikmati 
ruangan. "Hmm.. Sebentar, air mineral dingin dulu deh 
mas" kata Siska sambil masih mencermati buku menu 
yang disodorkan oleh waitress tersebut. "Air mineral 
dingin satu, ditunggu" kata waitress tadi sambil berlalu 
menjauh dari meja Siska. 
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"Hai.. Sudah lama menunggu? Sorry, tadi ada 
client, jadi aga telat kesininya" Sapa Dewi sambil 
menghampiri meja.  

 
"Ah engga kok, minuman yang aku pesan juga 

masih belum keluar" kata Siska sambil menyambut jabat 
tangan dari Dewi.  

 
"Hebat kamu, pilih lokasi cafenya, i like it" puji 

Siska pada Dewi dan disambut dengan senyum hangat 
oleh Dewi. "Eniwe sudah pesen apa ajah?" Tanya Dewi.  

 
"Boro-boro pesen, orang aku ga pernah masuk 

ke cafe ini, mana tau makanan yang spesial atau  
recommended disini" jelas Siska dan disambut dengan 
tawa renyah milik Dewi.  

 
"Emangnya ga lihat label yang ada di menu? 

Kan ada tuh, special, recommended, must try, dan 
beberapa label lainnya" terang Dewi sambil 
menunjukkan makanan-makanan yang berlabel.  
 

"Maaf, ini aer mineral dingin yang ibu pesan" 
kata waitress sambil menyodorkan air mineral dingin 
dengan tatakan yang bertulis "Only you who can 
change your life".  

 
"Mas, saya order seperti biasa ya" kata Dewi. 

"Saya pesan yang ini aja", sambil menyebutkan makanan 
berlabel spesial di menu.  
 

"Gimana harimu?" Tanya Dewi. "Flat" jawab Siska 
singkat. Sambil menarik nafas panjang Siska 
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menceritakan sepenggal kisah hidupnya. "Aku dulu juga 
pernah mengalami hal tersebut kok, dan kamu bisa lihat 
sampai sekarang aku masih bisa survive kan?" Potong 
Dewi.  
 

Obrolan demi obrolan, cerita demi cerita 
menjadikan mereka layaknya sahabat lama yang baru 
bertemu kembali. 
 
Apartment Siska 
 

"Ikut aku, ada yang mau aku kenalin ke kamu, 
aku tunggu di cafe biasa Saat makan siang, ga datang 
rugi" begitu bunyi message yang diterima Siska saat 
selesai mandi sehabis joging minggu pagi. Dewi, teman 
misteriusnya ini memang sering membuat Siska 
penasaran dan ingin tau lebih jauh. Alhasil buru-buru 
dia berpakaian dan meluncur ke cafe. 
 
Cafe dibilangan Jakarta Selatan 
 

"Hai, Sis.. Kenalin, ini Andre, teman bisnis yang 
ingin aku kenalin tadi, Andre, ini Siska, pemilik salah satu 
majalah remaja yang cukup tenar" kata Dewi 
menyambut kedatangan Siska dan memperkenalkannya 
dengan Andre. Perbincangana diantara mereka bertiga 
cukup akrab, sampai satu ketika, hp milik Dewi berbunyi.  

 
"Sorry guys, sepertinya aku harus meninggalkan 

kalian, bukan ga mau ngobrol sama kalian, tapi ini ada 
bisnis dadakan" kata Dewi sambil tersenyum Dan 
membuat mereka berdua melongo. 
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Kantor majalah remaja 
 

"Mau makan siang bareng di daerah sarinah ga" 
bunyi sms dari Andre. "Boleh, ketemu disana ya.." Balas 
Siska 
 
Gedung bioskop disalah satu mall jakarta pusat 
 

"Hayooo... Yang pacaran..." Sapa Dewi kepada 
Andre dan Siska, yang menyebabkan mereka berdua 
shock, padahal mereka tidak memberi info apapun 
perihal kedekatan mereka kepada Dewi.  

 
"Ah, engga kok, cuman bete ajah diapartment, 

trus pengen nonton eh, Andrenya bisa, ya sudah jalan" 
papar Siska. "Kok aku ga diajak sekalian? Apa sekarang 
sudah ada Andre?" Tanya Dewi sambil tertawa yang 
membuat mimik Siska sedikit memerah, sedangkan 
Andre cuman bisa diam dan senyum-senyum sendiri. 
Beberapa kali, mereka membuat janji tanpa diketahui 
oleh Dewi, selalu ketemu secara kebetulan dan ini yang 
membuat mereka bertanya-tanya dan belum 
menemukan jawabannya. 
 
Cafe dibilangan Jakarta Selatan 1 tahun 
kemudian 
 

Malam itu dekorasi meja yang biasa mereka 
pakai berbeda, lebih romantis dihiasi beberapa lilin, dan 
lagu yang biasanya menemani pengunjung yang 
datangpun berubah dari bermacam genre menjadi 
lebih slow dan bertemakan cinta.  
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Tidak lama setelah mereka duduk, datang 
waitress membawa makanan pembuka. “Lho, apa ini? 
Kami kan belum memesan makanan satu pun? Menu 
saja kami belum terima” ujar Andre bingung dengan 
perlakuan waitress tersebut.  

 
“Maaf pak, menu malam ini sudah di set oleh ibu 

Dewi, bapak dan ibu hanya diminta untuk menikmati 
malam ini” kata waitress tersebut sambil menyerahkan 
sepucuk surat. 
 
“Dear Andre dan Siska, 
 
Genap 1 tahun perkenalan kalian di cafe ini, saya 
bangga menjadi teman kalian selama ini, dan saya 
percaya kalau kalian punya misi kedepan bersama-sama 
membina rumah tangga. 
Saya sudah memesan beberapa makanan favorit kalian 
yang selama ini saya tau. Kalau ada kurang, saya mohon 
maaf.  
 
Maaf, saya tidak bisa melihat kalian melangsungkan 
ulang tahun perkenalan, dan juga mungkin 
pertunangan kalian malam ini. 
Kalau malam ini adalah malam pertunangan kalian, saya 
ingin kalian mengutarakannya didepan pengunjung 
cafe, sebagai symbol cinta yang tulus adanya. 
Selamat menempuh hari-hari baru yang lebih indah 
bersama pasangan. 
 
Dewi 
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Ps. Biarlah yang misteri itu menjadi misteri adanya, 
karena misteri akan membuat hidup lebih bermakna.” 
 
 

Muka bersemu merah terlihat di pipi Andre, 
sambil melihat keadaan sekeliling café yang tidak tau 
kenapa malam ini full book tanpa ada bangku kosong 
yang tersisa. Seraya meminta suara music dikecilkan, 
oleh waitress Andre diberi sebuah mic.  
 

“Maaf, mengganggu acara makan pengunjung 
café ini, ijinkan saya malam ini melamar Siska sebagai 
pendamping hidup saya” kata Andre dengan suara 
sedikit bergetar karena grogi. “Siska, maukah kau 
mendampingi hidupku nanti?” kata Andre lebih tenang 
sambil menyodorkan cincin kepada Siska. Dengan 
menahan haru Siska menganggukan kepala dan 
memeluk Andre, dan riuh tepuk tangan mengakhiri 
pertunangan tersebut.  

 
“ijinkan saya berterima kasih kepada pihak 

managemen café, para pengunjung setia café ini, dan 
satu orang yang mempertemukan kami, mendengarkan 
keluh kesah kami selama ini dan masih menjadi misterius 
bagi kami, untuk Dewi, dimanapun kamu berada, kami 
berdua berterima kasih banyak atas apapun yang kamu 
berikan untuk kami” ujar Andre dan disambut tepuk 
tangan yang meriah oleh pengunjung café. 
 

“Hebat kamu ndre, gitu dunk, berani 
mengungkapkan apa yang kamu ingin ungkapkan, 
harusnya seperti ini tiap ada yang ingin diungkapkan, 
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jangan dipendam terus-terusan” isi message yang 
diterima oleh handphone Andre.  

 
Selesai membaca pesan tersebut, Andre melihat 

sekeliling, mencoba mencari Dewi diantara para 
pengunjung yang ada disitu.  

 
“Kenapa say?” Tanya Siska, tanpa menjawab 

Andre memberikan handphone yang masih ada 
message dari Dewi, dan berdua terlihat memandangi 
pengunjung satu persatu berharap menemukan sosok 
Dewi. 
 

“Ga usah pake pasang muka menyelidik seperti 
itu kenapa? Santai ajah kali Ndre, Sis, sudahlah, nikmati 
apa yang bisa dinikmati kalian berdua :) “ bunyi sms dari 
Dewi ke handphone Andre dan Siska. Mereka berdua 
makin bertambah bengong. 
 
“Selamat menempuh hari baru yang lebih indah dari 
kemarin, bermimpilah yang besar agar impian itu bisa 
menjadi terwujud, berangan-anganlah yang kuat agar 
angan-angan itu menjadi nyata, jangan tanyakan kapan 
semua bisa terwujud, tapi tanyakan diri sendiri bagai 
mana niat dan memulainya” - Dewi 
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"Kringggggg....." Suara alarm pagi itu memenuhi 
ruangan kamar Aya. Tak lama kemudian terdengar pintu 
kamar Aya diketok oleh Dian,  

 
"Aya sayang.. Bangun nak.. Sudah pagi, sarapan 

sudah siap dimeja makan.. Ayo cantik bangun..." Suara 
Dian, mamanya Aya dari luar kamar.  

 
"Iya ma.. Bentar, beresin tempat tidur dulu.." 

Jawab Aya dari dalam kamar. 
 

"Pagi ma.." Sapa Aya kepada mamanya sambil 
mencium pipi kanan kiri mamanya yang dari tadi sudah 
menunggu di meja makan.  

 
"Pagi sayang, bagaimana tidur semalam? 

Nyenyak? Oh ya hari ini acara kamu apa cantik?" 
pertanyaan beruntun itu dilontarkan oleh Dian kepada 
anaknya sambil mengoles roti tawar dengan selai coklat 
kesukaan Aya.  

 
"Nyenyak ma, hari ini ga ada acara kemana-

mana, kampus lagi off, mama sendiri acaranya kemana?" 
Tanya Aya balik sambil makan roti coklat yang dibuat 
oleh Dian.  

 
"Mama hari ini mau ketemu klien mama, selepas 

itu belanja, trus mampir ke kampus kakakmu trus pulang 
deh" jawab Dian datar sambil meneguk jus buah.  

 
"Boleh dianterin ga ma? lagi mau keluar rumah 

nih ma.." Rengek Aya sambil menghabiskan roti coklat, 
dan dibalas oleh senyum manis dari Dian. 
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Tidak berapa lama, meluncurlah mobil keluarga 

warna hijau metalic kearah pusat keramaian dibilangan 
jakarta selatan. “halo, jeng, saya sudah digedung 
parkirnya, kita ketemuan dimana?” Tanya Dewi kepada 
seseorang diujung satunya.  

 
“Di tempat biasa ajah jeng, saya sudah dekat 

juga kok, masih kejebak dilampu merah” ujarnya.  
 

“Hai jeng, sudah lama? Maaf ya, sedikit telat. Ini 
siapa? Cantik sekali” sapa Dinda sambil bersalaman 
dengan Dian dan juga Aya.  

 
“Saya Aya tante, senang berjumpa dengan 

tante” ucap Aya sambil menjabat tangan Dinda. “Ma, 
Aya pamit dulu ke toko buku ya, permisi tante” Pamit 
Aya sembari mengecup pipi mamanya. 

 
….. 

 
“Aya, mama sudah selesai ngobrolnya, aya 

masih ditoko buku? Masih lama? Kalau masih kita 
ketemuan di swalayan lantai LG ya” SMS dari Dian 
kepada Aya. Dan dibalas oleh Aya “Engga ma, ini lagi 
otw ke  tempat mama”. 
 

Koridor demi koridor ditelusuri, keranjang 
belanja penuh dengan barang belanjaan yang ada di 
list. Sementara itu antrian di meja kasir sudah mulai 
sedikit ramai.  
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“Ram, udah selesai kuliah hari ini? Mama sama 
adekmu masih ngantri di kasir, tunggu sebentar ya” 
begitu bunyi sms Dian kepada Rama, anaknya yang 
paling sulung. “Gak apa - apa ma, santai ajah, rama juga 
masih ngobrol sama Dini kok” sms balasan yang dikirim 
Rama. 
 

“Hai kak Dini, apa khabar? “ seru Aya dari kursi 
kemudi, “kok engga pernah mampir kerumah akhir-akhir 
ini? Lagi berantem sama kakak ya?” cerocos Aya.  

 
“Berantem, enak ajah, kak Dini ada urusan 

dengan kuliahnya cantik, jadi ga bisa sering-sering maen 
kerumah” jelas Rama sambil mencubit hidung adeknya 
yang semata wayang itu. 
 

“Ayo nak Dini, sekalian kita anterin, tante juga 
kangen ngobrol-ngobrol sama nak Dini” kata Dian 
sambil keluar dari pintu depan untuk beralih ke kursi 
tengah. Aya pun keluar dari kursi kemudi untuk 
kemudian mengikuti mamahnya ke kursi tengah. 
 

Obrolan dan candaan mengikuti laju mobil yang 
dikemudikan Rama, hingga sampai ke rumah Dini. 
“Makasih ya tante, Ay, Ram, udah nganterin sampe 
rumah”. Kata Dini begitu membuka pintu mobil yang 
mengantarnya hingga depan pagar rumahnya.  

 
“Kok ga dicium?” kata Aya sambil tersenyum 

bercanda. “Kemaren sudah Ay” jawab Rama ngasal 
yang disambut dengan tawa lepas. 

 
….. 
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“Malem semua” sapa Dewa, “sudah pada makan 
belum? Ram, tolong ambil pizza didalam mobil, tadi 
sempet meeting di restoran pizza, jadi sekalian papa 
bawain buat kalian”.  

 
“Siap bos” Jawab Rama sambil berlari kearah 

garasi. “Ikuuttttt” ujar si centil Aya tidak mau ketinggalan. 
“Gimana meetingnya pa? lancar?” Tanya Dian sambil 
membereskan sepatu dan tas kerja suaminya. “Lancar 
dong sayang, beberapa project sudah deal, tinggal 
eksekusinya saja” jawab Dewa sambil mencium kening 
istrinya. 
 

“Dek, mama mau dunk pizzanya” ujar Dian 
sambil tersenyum melihat kakak adik yang berebut pizza 
4 rasa disatu loyang.   
 

“Tring…” Suara email masuk dari gadget Dian. 
“Madam Dian, Saya Dona, permasalahan saya tentang 
cowo saya, kenapa cowo saya lebih mementingkan 
orang lain ketimbang diri saya selaku pacarnya. Saya dan 
cowo saya cuman beda beberapa…..”  

 
Dan dijawab oleh Dian “hai Dona, cowo anda 

memang tipikal cowo yang tidak bisa melihat orang lain 
kesusahan, sedang disatu sisi Dona sendiri tidak 
kesusahan, kalo Dona tertimpa kesusahan pasti cowo 
Dona ada disisi Dona kan.” 
 

“Whoop…” suara aplikasi video messenger 
menandakan ada yang ingin mengajak ngobrol. 
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“Madam, malam, sorry nih, saya …” beberapa client yang 
sudah dekat memang oleh Dian diberi video chat, client 
yang lain cukup dengan email atau bertatap muka 
secara langsung.  

 
“Tring…” suara email masuk “Madam, saya Dewi 

dari studio tivi, boleh minta waktunya untuk datang ke 
stasiun tivi kami untuk mengarrange waktu syuting dan 
tema yang akan kita tayangkan.” Dan di jawab oleh 
Dian “Boleh, besok pagi saya datang ke sana bertemu 
dengan anda jam dan tempat confirm, terima kasih” . 
 

“Ada yang mau ikut mama syuting?” Tanya Dian 
kepada anak-anaknya yang sibuk menyantap pizza. 
“mau.. mau…” jawab si centil dengan semangatnya. 
“Siapa tau bisa jadi artis dadakan” sambungnya lagi.  
 

“Bzzz…Bzzz…” bunyi nada ketika gadget Dian 
menerima SMS “madam, besok jam makan siang 
standby di studio C, 1 screen dengan Julia, bahasan 
pernikahan Julia + raimond” dan dibalas “OK, thank u 
infonya” 
 

Gadget Dian seolah tidak berhenti menerima 
message, baik sms, email, chat atau apapun, wajar 
sebagai seorang motivator yang sudah cukup 
melanglang buana sebagai narasumber baik di layar 
kaca, media cetak maupun radio. Tapi demikianpun dia 
tidak melalaikan statusnya sebagai seorang istri, ibu 
rumah tangga dari 2 orang anak dan dirinya sendiri 
sebagai wanita karir. 
 



 

207 

 

“The Empress, seorang ‘putri’ yang bijaksana, 
bisa membagi waktu buat dirinya, keluarganya, bahkan 
buat orang lain yang membutuhkan pertolongan. Tidak 
semena-mena meski dia mempunyai tahta. ” 
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The 
Emperor 
Story Based On Tarot Card 

 
Oleh NEO 
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“Pagi yang ngebetein, bangun kesiangan, ada 
yang lupa, lagu2 diradio bikin snewen!!!” update status 
facebook SENT. BRAK!!! Suara dentuman mobil dengan 
mobil yang terjadi di perempatan jalan. Keluarlah 
seorang gadis cantik mendatangi mobil yang menabrak 
mobilnya, dengan arogan dia menggedor jendela mobil 
yang menabrak sambil berteriak lantang “keluar woi” lalu 
keluarlah seorang laki-laki berumur 45tahunan dengan 
bodi atletis, berwibawa tapi terkesan sebagai seorang 
sopir dengan dandanan yang sederhana. 
 

“Gimana neh pak?? Bapak liat jalan ga? Liat 
depan ga?  Tanya shanti dengan nada kesal kepada 
Budi.  

 
“Maaf.. mbak, ndak sengaja, habisnya tadi 

mbaknya ngerem mendadak sih, dan lampu remnya 
mbak ndak ada yang nyala” jawab Budi dengan nada 
datar.  

 
“Trus gimana? Mau ganti rugi atau gimana?” 

Gertak Shanti.  
 
Dengan senyum manis Budi berkata, “Ndak 

usah urusan polisi mbak, percuma, kalau diurus ke 
kantor polisi, justru nanti mbaknya yang bakal suruh 
ganti rugi mobil saya, Kan lampu rem mbak ndak nyala 
semua.” tetap dengan nada datar.  

 
“Kalo gitu ganti rugi ajah, ganti bemper mobil 

saya yang penyok dengan bemper baru” ujar Shanti 
dengan nada kesal.  
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“Lha kenapa harus diganti mbak, wong bemper 
mobil mbak-nya masih bagus ndak penyok cuman 
sedikit lecet ajah kok, didempul sedikit kemudian di cat 
lagi juga ndak kelihatan kalo bekas lecet” kata Budi 
sambil melihat kondisi bemper yang hanya sedikit lecet, 
dan dia tersenyum ketika melihat bemper mobilnya yang 
sedikit keangkat ke atas.  

 
“Wong mobil saya yang jelas - jelas perlu 

perbaikan begini kok malah mbak-nya yang minta ganti 
rugi” kata Budi sambil tersenyum. 

 
“Ndak bisa, pokoknya saya minta ganti rugi titik” 

kata Shanti dengan nada ketus.  
 
“Ya sudah, mbaknya minta berapa?” Tanya Budi 

dengan senyumnya yang khas.  
 
“Lima ratus ribu” tukas Shanti sambil menjulurkan 

tangannya seperti seorang anak kecil yang meminta 
uang kepada orang tuanya untuk membeli jajanan.  

 
“Yah mbak, cuman ada tiga ratus ribu, kalau 

mbaknya mau, tunggu sebentar, saya ke ATM dulu 
untuk mengambil kekurangan uangnya” kata Budi ketika 
melongok dompet kulit yang cukup tua dan 
menunjukkan isi dompetnya ke Shanti.  

 
“Ya sudah, siniin tiga ratus ribu, kamu masih 

punya hutang sama saya dua ratus ribu lagi, makanya 
kalo ndak punya duit jangan pake mobil” seru Shanti 
sambil menyambar tiga lembar uang ratusan ribu dari 
tangan Budi. 
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Sesampainya Shanti di kantor dia langsung 
membanting badannya ke kursi dan masih menggerutu 
tentang peristiwa yang dialaminya pagi ini. Dan 
menceritakan cerita itu ke teman - teman sesama 
pegawai dengan nada ketus dan menjelek-jelekkan 
yang menabrak dia. Tidak berapa lama, datanglah Iwan 
atasan langsung Shanti dengan membawa 8 order.  

 
“Tolong di rekap untuk meeting nanti sore 

dengan big bos, karena hari ini beliau akan datang dan 
saya butuh laporan itu segera, saya tunggu sampai jam 
3 sore, karena jam 4 kita meeting dengan big bos. OK?” 
cerocos Iwan kepada Shanti. Dengan senyum kecut 
shanti mengangguk pasrah dengan kerjaan yang ada 
dihadapannya.  
 

Dengan muka manyun dan ditekuk tekuk pelan-
pelan dikerjakannya kertas demi kertas, seraya 
dibecandain sama Rida, seorang senior yang duduk 
disebelahnya “sabar non, namanya juga kerja, nikmatin 
ajah toh nanti juga selesai”.  

 
Sambil manyun Shinta menjawab candaan Rida 

“Sabar.. sabar.. ngasih kerjaan dadakan gini, huh.. awas 
saja kalo aku ketemu sama big bos nanti, lihat saja.. masa 
ngasih kerjaan banyak gini dan ndak kira-kira pula 
ngasihnya, kenapa sih harus dadakan, kemaren-kemaren 
kemana?? Besok-besok kek datengnya..” cerocos Shinta 
sambil mulutnya monyong-monyong seperti ikan mas 
koki. 
 

Detik demi detik, menit berganti menit, lembar 
demi lembar Shinta mengerjakan pekerjaannya dengan 
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serius tapi dengan mimic muka lucu, manyun tapi serius 
sampai semuanya selesai tepat 10 menit sebelum 
meeting dimulai. Sambil menyerahkan hasil cetakan 
rekap yang dikerjakannya Shinta minta ijin untuk makan 
dahulu dan berjanji bakal datang ke ruang meeting 
setelah lapar yang melanda terhapuskan. Diiringi 
ucapan terima kasih dari Iwan, dan mempersilahkan 
Shinta untuk makan dahulu, Iwan beranjak pergi dari 
kursinya menuju ke ruang meeting. 

 
Begitu memasuki ruang meeting, betapa 

kagetnya dia melihat sosok yang berada di kursi big bos, 
yang tak lain dan tidak bukan adalah Budiman, laki-laki 
yang mobilnya menabraknya dan dimintai ganti rugi 
sebesar lima ratus ribu rupiah. Dengan lemas serasa 
nyawanya di lolosi dari tubuhnya Shanti duduk 
disebelah Iwan.  

 
Sejurus kemudian dia berbisik ke telinga Iwan, 

“pak.. itu big bos??” sambil memberi kode menunjuk ke 
Budiman yang duduk di kursi big bos sambil 
mendengarkan penjelasan dari bagian marketing.  

 
“Ya, itu pak Budi, big bos disini” jawab Iwan 

dengan berbisik.  
 
“Kok ndak seperti big bos yang lain? Ndak pake 

dasi, ndak pake jas?” bisik Shanti lagi.  
 
“Dia itu orangnya sederhana, ndak mau 

menunjukkan siapa dirinya, low profile banget 
orangnya, dia mau dan pengen kenal sama semua 
karyawannya, bukan seperti big bos lain, dia juga ndak 
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malu pake mobil sedan yang sudah lama padahal dia 
kemaren baru beli mercy keluaran terbaru dan SUV juga 
keluaran terbaru”  jelas Iwan sambil menyenggol lengan 
Shanti karena mulutnya sudah membentuk huruf O dan 
mukanya membeku seperti patung.  
 

Tepuk tangan yang riuh mewarnai akhir dari 
meeting karena big bos sudah menyatakan “good job 
everyone… good job.. I like it.. thank you semuanya..” 
masing-masing personil sudah beranjak dari kursi 
meeting satu per satu, tiba-tiba suara pak Budiman 
memberhentikan beberapa orang yang meninggalkan 
kursi meetingnya.  

 
“Iwan, please stay here, I wanna talk with u”. “Ya 

pak” jawab Iwan sambil membereskan laporan yang 
berlembar-lembar dan menggesernya mendekati 
dimana pak Budiman duduk. 

 
Shanti mematung, mencoba mencuri dengar 

apa yang mereka bicarakan, tetapi percuma saja karena 
jarak mereka lumayan jauh. Setelah selesai berbicara 
Iwan menghampiri Shanti untuk mengajaknya keluar 
ruang meeting. 

 
Tidak berapa lama shanti memposisikan diri 

dimejanya sambil update facebook, telpon mejanya 
bordering, “halo..” angkat shanti. “Shan.. ini Iwan, kamu 
segera ke ruangan pak Budiman, katanya ada yang 
perlu diobrolin” jelas Iwan melalui telpon.  

 
Shanti yang membeku sambil tetap memegang 

gagang telpon itu shock, dan dikepalanya muncul 
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pertanyaan-pertanyaan kenapa… kenapa dan kenapa.. 
jangan-jangan… nanti…. Sampai Rida memukul 
pundaknya mengembalikan Shanti dari ruang hampa 
yang membuatnya membeku seperti batu.  
 

Tok..tok..tok..  
 
“Masuk” suara pak Budiman yang datar serasa 

menggelegar di telinga Shanti.  
 
“Permisi pak” kata Shanti sambil menutup pintu.  
 
“hmm, silahkan duduk” kata pak Budiman sambil 

tersenyum.  
 
“Maaf pak, atas kejadian tadi pagi, saya tidak tau 

kalo bapak ternyata pimpinan perusahaan ditempat saya 
bekerja, saya minta maaf pak, beneran pak saya tidak 
bermaksud untuk…” cerocos Shanti yang akhirnya 
dipotong oleh Budiman dengan menyodorkan uang 
dua ratus ribu rupiah sambil berkata “ini hutang saya 
tadi pagi karena menabrak mobil kamu, dan kamu…”  

 
Suasana hening seketika, dengan was-was 

Shanti menunggu apa yang bakal dikatakan oleh sang 
big bos karena apa yang sudah dilakukannya pagi tadi. 
 

Sambil menarik napas dalam-dalam pak 
Budiman berkata “Dan kamu.. selamat bergabung di 
perusahaan ini, saya suka sekali dengan laporan yang 
kamu buat pada meeting hari ini”  
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The 
Hierophant 
Story Based On Tarot Card 

 
Oleh NEO 
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“Tidak.. sekali papa bilang tidak ya tidak” kata 
Erwin dengan nada lumayan tinggi menolak 
permintaan anaknya yang ingin mempunyai kekasih 
selepas SMA.  

 
“Ah papa, please.. boleh ya pa… soalnya aku kan 

sudah besar” rajuk Ninis kepada papanya.   
 
“Tidak sayang, belum saatnya kamu pacaran, 

biar teman-teman kamu yang lain pacaran, tapi kamu 
anak papa, harus mengejar study dulu” kata Erwin 
sambil membelai rambut anaknya. 
 

Hari berganti hari, sikap Ninis dingin kepada 
papanya, tidak seperti hari-hari sebelumnya yang penuh 
canda tawa lepas tanpa tertahan. Erwin juga sering 
mencoba untuk bersenda gurau dengan anaknya, meski 
dengan bantuan istrinya tetap saja Ninis belum 
bergeming dari sikapnya yang dingin. 
 

Ting Tong… suara bel pintu kediaman rumah 
Erwin. Dengan tergesa Ninis membuka pintu, dan 
seketika dia mematung melihat seorang cowo ganteng 
didepan pintunya.  

 
“Maaf, pak Erwin ada??” Tanya Rio sampai Rio 

harus mengulangi pertanyaannya tiga kali. Dan itupun 
dijawab dengan Ninis dengan gugup,  

 
“Ada, uhmmm… duduk dulu, eh, dari siapa ya?”.  
 
“Oh, maaf, saya Rio” kata Rio sambil menjulurkan 

tangannya, dan dibalas dengan berjabatan tangan.  
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“Ninis” jawab Ninis enggan melepas jabatan 

tangan dengan cowo ganteng tersebut. 
 

Akhirnya terdengar suara Erwin dari dalam 
“Siapa Nis?? Oh.. Rio” sambil menyambut rio dengan 
menjabat tangan Rio. “Apa kabar kamu? Udah sekeren 
ini ya? Gimana kabar orang tuamu?” rentetan 
pertanyaan mengiringi duduknya Rio di sofa depan 
yang empuk.  

 
“Baik om, mereka semua baik, oh iya papa sama 

mama kirim salam buat om sekeluarga” jawab Rio, 
“waalaikumsalam” kata Erwin sambil menyuruh Ninis 
masuk dan memanggil mamanya. 
 

2 Hari kemudian,  Ninis sudah terlihat akrab 
dengan Rio, tawa dan canda Ninis sudah kembali seperti 
dahulu. Rio diperbantukan di perusahaan Erwin, dan 
tinggal sementara di rumah itu, menemani Ninis yang 
kadang sendirian dirumah saat kedua orang tuanya 
harus menghadiri satu acara yang kadang memang 
jadwalnya bersamaan, maklum orang tua yang sibuk, 
tapi tetap bisa berkomunikasi dengan orang yang 
dirumah. 
 

90 hari berlalu, kemana-mana terlihat Ninis 
berdua dengan Rio, sudah seperti layaknya adik dengan 
kakaknya.  

 
“Kak, kakak udah punya pacar belum?” Tanya 

Ninis dalam satu kesempatan kepada Rio.  
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“Uhm.. kasih tau gak ya??” goda Rio. “Mau tau 
ajah, apa mau tau banget” Tanya rio sambil tetap 
menggoda Ninis.  

 
“Ah Kak Rio ih.. “ sambil mulutnya dimonyong-

monyongin seolah-olah memberi tau kepada Rio kalo 
Ninis cemberut dan pengen tau jawaban pertanyaan itu 
secepat mungkin. 
 

Sambil menghela nafas panjang akhirnya Rio 
bercerita tentang dirinya yang drop out dari bangku 
kuliah karena harus bertanggung jawab menikahi 
seseorang yang sekarang menjadi istrinya karena gaya 
berpacaran yang terlalu modern dan lepas control, lalu 
menceritakan bagaimana dia harus kesana kemari 
mencari pekerjaan yang cocok dengan ijasah SMU dan 
tanpa embel-embel sertifikat kursus disatu tempat. 
 

“Untung papa punya saudara om Erwin yang 
mau menampung aku sebagai pegawainya, kamu tau 
kan kalo mencari pekerjaan sekarang sulitnya setengah 
mati, apalagi tanpa ijasah sarjana atau dengan skill yang 
bagus” tutur Rio dengan mata berkaca-kaca dan 
pandangan kosong. 
 

“Maaf ya kak, Ninis tidak tau” kata Ninis merasa 
bersalah telah merubah hari Rio.  

 
“Its oke nis, gak papa kok, cuman kalo ingat 

waktu itu, betapa menyesalnya aku menyia-nyiakan 
masa kuliahku dan kurang kreatifnya aku dalam 
menyikapi sesuatu, dulu itu yang ada hanya main, 
pacaran, kampus hanya jadi tempat ketemu ajah, 
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selanjutnya pergi pacaran” cerita Rio sambil kembali 
menghela nafas panjang. 
 

“Ah sudahlah, ayo kita makan, kakak udah laper 
nih” sambil mencubit hidung Ninis dan berlari ke dapur.  

 
“Kakaaaakkkk… idung Ninis kan udah mancung.. 

ga perlu dicubit-cubit seperti itu” teriak Ninis sambil 
mengejar Rio kedapur. 
 

Sore harinya terlihat Rio sedang asyik mengobrol 
dengan Erwin. Kelihatan serius, sambil sesekali diselingi 
dengan tawa lepas tapi dengan muka serius. Kemudian 
dilanjutkan dengan makan malam bersama.  
 

Dengan ceria Ninis, datang ke meja makan dan 
memeluk papanya seperti baru ketemu setelah sekian 
lama berpisah. Dengan terheran-heran, Erwin memeluk 
balik anaknya sambil berkata “ada acara apa ini kok 
peluk-peluk papa segala, biasanya juga meluknya ga 
seperti ini.”.  

 
“Maafin Ninis ya pa.. Ninis egois, Ninis sadar 

setelah kak Rio menceritakan perjalanan hidupnya, Ninis 
baru mengerti kenapa papa melarang Ninis untuk 
pacaran, terima kasih ya pa..” kata Ninis sambil sedikit 
terisak-isak. 
 

Dengan senyum, Erwin berkata “Its oke dear, kita 
tidak harus mengalami sendiri, cerita hidup bisa kita 
dapat dari orang lain yang sudah pernah menjalani hal 
tersebut, dan itu merupakan sesuatu yang sangat 
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mendidik” sambil menghapus air mata yang menetes di 
pipi anak semata wayangnya. 
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Rendy Fudoh 
 

Rendy Fudoh mulai 
mempelajari tarot reading 
dan mentalism dalam wak-
tu yang bersamaan 
sehingga kedua ilmu 
tersebut dapat dia 
gabungkan sesuai ke-
butuhannya baik dalam 
pembacaan tarot maupun 

dalam pertunjukan panggung. Pendekatan dalam 
tarot yang dia gunakan adalah psikologi dan intuisi. 
Dia juga mempelajari tarot sebagai sarana untuk 
pengembangan diri.  

Dengan ilmunya tersebut, dia menjalani dua 
profesi sekaligus: sebagai konsultan dan pengajar 
tarot, juga perform pertunjukan mentalist untuk 
menghibur penonton. Dia juga telah menulis buku 
Tarot Next Lesson 1 dan 2. 

Untuk informasi lebih lanjut dan berbagai 
artikel tulisannya, bisa ke rendyfudoh.com atau 
contact ke 081 8080 34 145. Twitter : 
@rendyfudoh  
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Magick: Separating Between 
Truth And Hollywood Myth 
 
Pembukaan Dan Penutupan 
Meditasi Dengan Tarot 

 
Why So Many Mythos About 

Tarot? 
 

Spellwork Untuk 
Menumbuhkan Buah Hasil 

Kerja Keras 
 
Tips To Enhance Your Reading 
 
Lesser Banishing Ritual 
Pentagram 
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Magick: 
Separating Between 
Truth And 
Hollywood Myth 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Ketika kita mendengar kata magick, 
atau di Indonesia sering disebut dengan 
sihir, kira – kira bagaimana kesan yang 
didapat oleh pembaca? Ada berbagai 
kesan yang didapat seperti kesan baik 
yang didapat dari film Harry Potter 
dengan segala teknologi sihirnya, dan di 
waktu yang bersamaan, juga ada kesan 
buruk dimana banyak cerita – cerita 
seorang penyihir nenek tua bertopi 
panjang, dengan berbagai ramuan yang 
nyeleneh dan memiliki khasiat yang luar 
biasa.  
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Anyway, saya sendiri memisahkan kata magic 
dengan magick untuk membedakan magic dalam 
konteks sulap dan magick dalam konteks sihir. Nah, lepas 
dari anggapan yang mayoritas pembaca bayangkan, kali 
ini saya akan menjelaskan mengenai magick dalam 
prakteknya itu sendiri. Akan saya jelaskan segamblang 
mungkin mengenai apa itu sebenarnya magick dan 
mengapa kata magick itu bagi mayoritas orang tampak 
menyeramkan. Kemudian, apabila pembaca siap untuk 
suatu kenyataan, saya yakin anda akan sangat terkaget – 
kaget karena satu dan lain hal dan anda akan mendapat 
suatu pelajaran hidup yang sangat berharga dari artikel 
ini. 
 
Apa itu magick sebenarnya? 

 
Well, dari berbagai literatur yang memang 

benar – benar membahas mengenai magick, seperti 
Tarot Spell by Janina Renee, Modern Magick by Donald 
Michael Kraig, buku – buku panduan lainnya, magick itu 
sendiri, secara umum, didefinisikan sebagai  suatu seni 
untuk membuat sesuatu terjadi. Untuk lebih 
terperincinya, merupakan seni untuk membuat sesuatu 
terjadi dengan ‘meminta’ kepada alam/ universe agar 
lebih meninggikan persentase keberhasilan pelaku 
magicknya/ (yang sering disebut sebagai magician).  

 
Bagaimana hal itu bisa terjadi? Sudah banyak 

literatur yang membahas mengenai Law of Attraction, 
The Secret, dan segala konsep – konsep terapan lainnya, 
dimana inti dari sekian banyak buku itu adalah: Mintalah 
kepada Universe (ask), percayalah seakan – akan anda 



 

227 

 

mendapatkannya (believe), dan terima lah berkah yang 
anda minta dari universe tersebut (receive). Segala ritual 
– ritual magick itu sendiri, bila ditinjau dari konsep Law of 
Attraction yang Ask – Believe – Receive tersebut, dia 
berada diantara ask dengan believe. Lebih tepatnya, 
ritual magick itu sendiri merupakan salah satu sarana 
untuk meyusun apa yang pelaku ritual (magician) 
inginkan (ask) dan selanjutnya membuat suatu gerakan 
– gerakan simbolis untuk mendukung dan mendorong 
bawah sadarnya untuk percaya (believe) bahwa dirinya 
sudah menerima apa yang diminta. 

 
Jadi, untuk para pembaca yang mengira sihir 

adalah layaknya Harry Potter, dengan segala sinar – 
sinar yang indah, disini saya menekankan, untuk 
faktanya, tidaklah seperti itu. Bukan juga seperti perang 
sihir layaknya film – film Percy Jackson, dan beberapa 
visual keren lainnya. Jadi, bagaimana bentuk sihir itu 
sendiri? 
 
Every day, people do magick without 
realizing it 

 
Contoh sederhana ritual itu sendiri adalah dalam 

bentuk doa – doang yang sering kita lakukan setiap 
harinya sesuai dengan agama masing – masing. Ada 
doa tertentu yang harus diucapkan diiringi dengan 
gerakan – gerakan simbolis ketika seseorang melakukan 
sholat, ada nyanyian bersama, pembacaan kitab suci, 
doa, dan penerimaan tubuh Kristus secara simbolis ketika 
seseorang menghadiri perayaan ekaristi di gereja, ada 
juga orang yang mengambil dupa, menyalakan, 
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melakukan gerakan penghormatan sambil menyatakan 
keinginannya dalam hati di Kelenteng, dan masih 
banyak contoh ritual – ritual agama lainnya.  

 
Kabar mengejutkannya adalah, apa yang 

pembaca lakukan dalam doa nya sehari – hari, termasuk 
dalam ucapan dikehidupan kalian, dan ritual keagamaan 
kalian, sebenarnya kita melakukan apa yang disebut 
sebagai sihir. Yes, bentuk aktifitas sihir itu sendiri 
merupakan gabungan gerakan – gerakan simbolis, doa 
yang diucapkan berkali – kali dengan maksud 
memprogram bawah sadar kita sendiri, dan tentu saja 
tujuan akhirnya adalah menjadi manusia yang benar – 
benar manusia serta dekat dengan yang Atas. 

 
Yes, tujuan dari sihir itu sendiri adalah untuk 

pengembangan diri baik secara individu maupaun 
secara berkelompok dengan goal terbesarnya semakin 
dekat dengan Tuhan. Tujuan kecilnya dari sihir itu sendiri 
adalah untuk meminta kepada Tuhan akan suatu hal 
yang kita inginkan secara tulus. Bentuk dari sihir itu 
sendiri pun sebenarnya macam – macam karena yang 
penting adalah bagaimana pikiran kita menerima, 
percaya, dan ikhlas. Selain ritual keagamaan masing – 
masing, sihir juga bisa dilakukan lebih sederhana seperti 
doa pribadi, meditasi, termasuk ucapan yang kita 
sampaikan ke sekeliling kita sehari – hari. Jadi, suatu 
ucapan yang sederhana namun tanpa kita sadari kita 
ucapkan berulang – ulang seperti “Saya pintar”, “Saya 
tidak mampu”, “Saya ini korban”, “Saya jenius”, dan 
sebagainya, justru memiliki efek sihir yang cukup kuat 
untuk diri sendiri.  
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Apakah ada batasannya dalam sihir? 
 
Banyak berbagai seminar yang pro maupun 

kontra dengan hukum tarik – menarik atau Law of 
Attraction. Seringkali seminar atau opini kontra yang 
muncul dalam hukum tarik – menarik itu sendiri, 
diantaranya adalah: 

• Orang yang menerapkan hukum tarik – 
menarik, jadi bergantung kepada diri sendiri 
dan tidak bergantung kepada Tuhan. 

• Secara nyata, hukum tersebut tidak berjalan, 
karena sebagai contoh, apabila seseorang 
menginginkan harga minyak turun, ya tetap 
aja minyak bumi semakin langka dan harga 
semakin tinggi. Atau apabila seseorang ingin 
punya rumah dengan target waktu tertentu, 
kemungkinan besar ya tetap tidak bisa 
punya rumah apabila orangnya miskin 
secara finansial. 

 
Untuk point pertama, saya ingin menunjukkan 

bahwa apa yang dimaksudkan di literatur adalah 
universe/ alam, itu sama hakekatnya dengan Tuhan 
tertinggi, Allah, God, atau apapun sebutannya sesuai 
dengan kepercayaan masing – masing. Hanya saja 
seringkali karena masalah –perbedaan penyebutan/ 
istilah- justru membuat orang yang berpikiran sempit 
berpikir Tuhan tiap aliran itu berbeda. Well….., it’s the 
same actually, hanya saja cara kita mempercayainya dan 
menanggapinya yang berbeda.  
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Untuk point kedua, justru menunjukkan esensi 
dari sihir itu sendiri. Kemungkinan dari hukum tarik – 
menarik itu sendiri sebenarnya tidak terbatas. Yang 
membatasinya adalah pikiran dan imajinasi manusia 
sendiri yang terdalam dan terjujur. Jadi, bisa dikatakan 
alam bukan merespon atas apa yang kita ingin di mulut 
atau pikiran sadar kita, melainkan alam merespon akan 
apa yang benar – benar diinginkan dan diyakini oleh diri 
kita.  

 
Dengan demikian, misalkan seseorang ingin 

punya rumah, apakah tujuan DIBALIK dia menginginkan 
rumah itu? Apakah supaya dia mendapat status sosial? 
Apakah dia ingin hidup aman? Karena adakalanya, apa 
yang diinginkan seseorang, misalnya ingin hidup aman, 
bisa terpenuhi dengan berbagai cara lain SELAIN punya 
rumah. Kemudian, bila seseorang yang secara finansial, 
memang belum mampu beli rumah dan dia mencoba 
mempercayai kalau dia akan punya rumah suatu hari, 
apakah dia benar – benar yakin kalau dia punya rumah? 
BELUM TENTU dia benar – benar yakin.  

Mengapa? Karena sebagian besar orang yang 
finansialnya belum memadai, seringkali ada semacam 
dinding psikologis seperti “rumah harus dibeli dengan 
uang dari kantong saya” (padahal bisa saja dia diberikan 
olehs seseorang atau alternatif lainnya yang tidak 
diduga) ataupun dinding psikologis lainnya. Dinding 
psikologis itu sendiri sering muncul karena orang sering 
berkutat kepada prosesnya dan bukan tujuan akhirnya. 
Padahal yang terbaik adalah, tetapkan tujuan, lakukan 
semaksimal mungkin yang kita bisa untuk mencapai 
tujuan tersebut, percaya bahwa kita sudah 
mendapatkannya, dan sisanya biar Tuhan yang bantu. 
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Jadi kalau dirangkum, yang membatasi lebih ke 

imajinasi manusianya sendiri; dimana Law of Attraction 
dan hasil dari sihir itu sendiri dibatasi dengan niat 
tulusnya seorang magician DAN dinding pdikologis 
yang ada dalam diri magician tersebut.  
 
Apakah ada dampak buruk dalam sihir? 

 
Kalau kita melihat film – film Hollywood, kita 

menemukan adanya penyihir yang memiliki maksud 
jelek dan menggunakan sihir untuk mencelakai orang. 
Apakah aslinya sihir memiliki dampak buruk? Kali ini saya 
akan menjawab YES and NO dalam waktu yang 
bersamaan. Kenapa? Karena sihir dan Law of Attraction 
sebagai konsep dasarnya merupakan suatu sarana dan 
sekali lagi, merespon apa yang manusia inginkan. 
Dengan demikian, memang ada orang – orang yang 
menggunakan sihir untuk tujuan yang baik dan di 
tempat lain, ada yang menggunakan untuk tujuan tidak 
terpuji. 

 
Satu hal yang pembaca perlu tahu, dalam 

prakteknya, karena hukum tarik – menarik bekerja secara 
‘objektif’, maka apabila sang magician menggunakan 
sihir untuk maksud jelek, otomatis hal yang LEBIH jelek 
akan menimpa dirinya sendiri dan magician yang 
menggunakan sihir untuk maksud yang baik, otomatis 
hal yang LEBIH baik akan menimpa dirinya. Some 
people refer this to Karmik Law (hukum karma), dimana 
sebenarnya nama lain dari hukum tarik – menarik.  
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Kemudian, apabila ada orang yang 
menggunakan sihir untuk maksud yang jelek, apakah 
target orang yang di sihir bisa terkena dampak 
buruknya? Jawabannya sekali lagi ya dan tidak. Saya 
bilang ya apabila targetnya sendiri merupakan orang 
yang selalu berpikiran negatif, selalu berprasangka 
buruk, selalu takut akan banyak hal, dan berbagai hal 
pemicu emosi negatif lainnya. Orang yang 
memancarkan emosi negatif, sesuai dengan hukum tarik 
– menarik otomatis akan mudah terkena serang –
serangan sihir seperti itu. Sementara orang yang 
memancarkan emosi positif dengan melakukan berbagai 
hal pemicu emosi positif, otomatis memiliki pertahanan 
yang sangat kuat dan nyaris tidak tertembus oleh sihir 
negatif tersebut. Jadi, memang dasarnya pertahanan 
yang terbaik untuk diri kita sendiri adalah sikap positif 
dan benar – bernar tulus.  
 
Jika seperti itu, mengapa banyak info 
tentang sihir yang menyesatkan? 

 
Banyak faktor mengenai info tentang sihir yang 

simpang siur. Salah satunya adalah karena masyarakat 
umumnya masih hijau dengan pengetahuan seperti ini. 
Psikologisnya, manusia cenderung takut akan sesuatu 
yang tidak mereka ketahui dan mereka akan mencari 
semacam pegangan yang paling cepat (BELUM TENTU 
kredibel). Oleh karena itu, banyak orang yang 
sebenarnya tidak terlalu tahu soal sihir, kemudian 
mengarang cerita agar kesannya dia tahu banyak dan 
cerita tersebut dipercaya oleh orang – orang yang 
minim informasi soal sihir. 
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Mengenai film – film tentang sihir, well…… 

namanya juga bentuk hiburan fiksi, ya otomatis kita tidak 
bisa melihat itu film sebagai sumber yang objektif dan 
akurat mengenai sihir. Tujuan dasarnya suatu film dan 
cerita fiksi lainnya dibuat adalah untuk menghibur 
penikmat cerita tersebut sehingga mereka butuh 
merekayasa banyak hal agar spektakuler, berlebihan, 
dan menggugah emosi penikmatnya. Kesalahan yang 
sering terjadi adalah, karena penikmati karya seni 
tergugah emosinya, mereka seringkali menganggap apa 
yang di film atau cerita sebagai fakta.  

 
Sementara mengenai aliran kepercayaan 

tertentu yang sangat kontra dengan sihir, saya akan 
membahasnya dilain kesempatan. Hanya saja intinya 
adalah, namanya juga suatu institusi, terdiri dari berbagai 
manusia yang juga tidak sempurna, mereka juga 
ketakutan akan suatu hal yang tidak mereka ketahui, dan 
mereka membuat cerita – cerita fiksi yang mereka cap 
sebagai suatu kebenaran. Dan yes, memang ada orang 
– orang tertentu yang berusaha memberi informasi 
yang salah sampai sejauh itu untuk menjauhkan 
pengikutnya dari fakta, karena satu dan lain hal. 

 
Sekian dulu tulisan saya kali ini. Semoga 

pembaca mendapatkan tambahan informasi yang 
objektif dan bisa belajar banyak dari pengetahuan yang 
saya bagikan ini.   
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Pembukaan Dan 
Penutupan 
Meditasi Dengan 
Tarot 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Kita semua tahu, seringkali tarot 
digunakan hanyalah untuk sekedar 
membacakan orang lain terutama di 
Indonesia. Informasi yang beredar 
mengenai penggunaan tarot selain untuk 
membacakan orang lain dan diri sendiri 
pun baru sebatas penggunaan kartu 
tarot dengan kombinasi pendekatan 
psikologi. Topik yang akan saya bawa 
dalam artikel saya kali ini adalah 
penggunaan tarot untuk hal selain 
membacakan orang lain: sebagai alat 
bantu untuk meditasi.  
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Dari berbagai tulisan yang saya buat terutama di 
website saya sendiri ( rendyfudoh.com ) dan buku saya 
(Tarot Next Lesson), saya sudah menjelaskan secara 
singkat penggunaan kartu tarot untuk meditasi. Kenapa 
saya masih membahas lagi seputar meditasi dengan 
kartu tarot? Karena kali ini saya akan membahas khusus 
mengenai alternatif membuka dan menutup meditasi 
dengan kartu tarot.  
 
Element Dasar Dalam Kartu Tarot 
 

Saya akan sedikit mereview mengenai element 
yang ada dalam kartu tarot. Element yang dimaksud 
disini lebih sebagai karakteristik simbol dan energi yang 
mewakilinya. Untuk klasifikasi element, dimulai dari Minor 
Arcana, kartu Wands melambangkan element api, kartu 
Cups melambangkan element air, kartu Swords 
melambangkan elemen udara, dan kartu Pentacles 
melambangkan element tanah. Sementara untuk kartu 
Major Arcana sendiri mewakili element spirit atau ether. 
 
Manfaat Membuka Meditasi Dengan 
Kartu Tarot 
 

Apa manfaat element di kartu tarot selama 
meditasi? Sederhananya, bagi tarot reader yang sudah 
fasih memakai kartu tarotnya, secara bawah sadar, dia 
sudah memprogram otaknya terhadap simbol – simbol 
dalam kartu tersebut yang berujung kepada energi 
dalam dirinya (atau sejumlah pengamat lebih suka 
menyebutnya sebagai aura) bereaksi atau menyesuaikan 
diri dengan simbol – simbol dalam kartu yang reader 
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lihat. Membuka meditasi dengan kartu tarot bisa 
digunakan sebagai alat bantu untuk sarana 
menyeimbangkan aura yang ada dalam tubuh manusia 
agar benar – benar netral dan disimbolkan dengan 
adanya MINIMAL 4 element dasar tersebut. 
 

Mengapa sebelum meditasi energi dalam diri 
kita perlu diseimbangkan? Sederhananya agar selama 
meditasi, kita dapat benar – benar fokus sesuai dengan 
program meditasinya masing – masing. Sejumlah praktisi 
meditasi berpendapat, apabila kita meditasi saat kita 
sedang emosi, justru emosi kita semakin meninggi, 
apabila kita meditasi saat kita sedang sedih, justru kita 
semakin menangis. Oleh karena itu, banyak praktisi yang 
menyarankan untuk grounding atau menetralkan energi 
diri dahulu sebelum memulai meditasi. Membuka 
meditasi dengan kartu tarot disini bermanfaat sebagai 
alternatif grounding tersebut. 
 
Persiapan Meditasi 
 

Untuk persiapan meditasi ini ada beberapa saran 
yang bisa diikuti: 

• Siapkan waktu dimana anda benar – benar tidak 
diganggu BAHKAN OLEH BUNYI BBM atau 
TELEPON SEKALIPUN selama sekitar 20 menit. 

• Anda boleh bermeditasi dengan posisi apapun 
asalkan nyaman. Hindari dengan posisi 
terlentang kecuali memang anda mau tidur.  

• Anda bisa sambil memutarkan musik kesukaan 
anda untuk mendukung konsentrasi meditasi 
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anda dengan volume yang tidak mengganggu 
proses meditasi anda.  

 
Kemudian siapkan 1 deck kartu tarot, dan pisahkan 

ace of wands, ace of cups, ace of swords, dan ace of 
pentacles karena kita hanya menggunakan 4 kartu 
tersebut. Dimana perwakilan element spiritnya? Element 
spirit akan diwakili oleh pemeditasi (kita) sendiri. 
 
Pembukaan Meditasi 
 

Duduklah dengan posisi nyaman, tarik nafas 
dalam – dalam sebanyak 3 hitungan, tahan 3 hitungan, 
hembuskan 3 hitungan, tahan 3 hitungan, dan ulangi 
terus sampai ritme nafas anda menjadi teratur.  

 
Kemudian ambil kartu Ace of Wands dengan 

gambar menghadap ke wajah anda, sentuhkan kartu 
tersebut ke dahi anda dan ucapkan, 
 
“Wahai energi api, sumber pengetahuan dan tunduk 
kepada Tuhan, bimbinglah aku dalam perjalananku.” 
 
Letakkan kartu Ace of Wands tersebut tepat didepan 
anda. 
 

Ambil kartu Ace of Cups, sekali lagi dengan 
gambar menghadap ke wajah anda, sentuhkan kartu 
tersebut ke dahi anda dan ucapkan, 
 
“Wahai energi air, sumber pengetahuan dan tunduk 
kepada Tuhan, bimbinglah aku dalam perjalananku.” 
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Letakkan kartu Ace of Cups dibelakang anda. 
 

Ambil kartu Ace of Swords, sentuhkan ke dahi 
anda, dan ucapkan, 
 
“Wahai energi udara, sumber pengetahuan dan tunduk 
kepada Tuhan, bimbinglah aku dalam perjalananku.” 
 
Letakkan kartu Ace of Swords dikiri anda. 
 
Ambil kartu Ace of Pentacles, sentuhkan ke dahi anda, 
dan ucapkan, 
 
“Wahai energi tanah (atau bumi), sumber pengetahuan 
dan tunduk kepada Tuhan, bimbinglah aku dalam 
perjalananku.” 
 
Letakkan kartu Ace of Pentacles di kanan anda.  
 

Setelah ini, tenangkan pikiran anda, dan 
visualisasikan keempat kartu yang mewakili 4 penjuru 
tersebut melindungi anda dalam bentuk bola besar 
berwarna putih dan 4 kartu tersebut sebagai sara 
pembantu dalam membentuk garis lingkaran di bola 
tersebut. 
 

Setelah anda merasa lebih tenang dan stabil, 
anda bisa melanjutkan dengan program meditasi anda 
sendiri. 
 
Penutupan Meditasi 
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Visualisasikan bola putih yang semula 

menyelimuti anda perlahan – lahan mengecil sampai 
seukuran bola tenis meja, kemudian kirimkan bola putih 
tersebut ke angkasa (atau kearah atas kepala anda).  
 

Seteah itu, ambil kartu Ace of Wands di depan 
anda, sentuhkan ke dahi, dan ucapkan, 
 
“Terimakasih kepada kekuatan api, sumber pengetahuan 
dan tunduk kepada Tuhan atas bimbingannya 
kepadaku.” 
 
Kembalikan kartu tersebut ke deck tarot anda. 
 

Ambil kartu Ace of Cups dibelakang anda, 
sentuhkan ke dahi, dan ucapkan, 
 
“Terimakasih kepada kekuatan air, sumber pengetahuan 
dan tunduk kepada Tuhan, atas bimbingannya 
kepadaku.” 
 
Kembalikan kartu tersebut ke deck tarot anda. 
 

Ambil kartu Ace of Swords di sisi kiri anda, 
sentuhkan ke dahi, dan ucapkan, 
 
“Terimakasih kepada kekuatan udara, sumber 
pengetahuan dan tunduk kepada Tuhan, atas 
bimbingannya kepadaku.” 
 
Kembalikan kartu tersebut ke deck tarot anda. 
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Dan terakhir, ambil kartu Ace of Pentacles di sisi 
kanan anda, sentuhkan ke dahi dan ucapkan, 
 
“Terimakasih kepada kekuatan tanah, sumber 
pengetahuan dan tunduk kepada Tuhan, atas 
bimbingannya kepadaku.” 
 
Dan kembalikan kartu tersebut ke deck tarot anda.  
 
Penutup 
 

Kalimat ucapkan yang saya sarankan diatas 
bukanlah suatu arahan yang baku. Apabila anda 
memiliki susunan ucapan sendiri, silahkan pergunakan 
susunan kalimat doanya selama melambangkan 4 
penjuru dari diri anda. 
 

Selain itu, ada tipikal orang yang memang harus 
fix dalam meditasi dimana element api harus diarahkan 
ke arah Timur, air ke Barat, udara ke Selatan, dan tanah 
ke Utara. Saya sendiri tidak selalu membawa kompas 
saat saya bermeditasi karena saya lebih mementingkan 
keyakinan dalam diri akan arah mata angin tersebut 
ketimbang harus kaku sesuai aturan. Namun apabila 
anda lebih nyaman dengan arah mata angin yang 
benar – benar fix, silahkan adaptasikan pembukaan dan 
penutupan meditasi diatas dengan cara anda.  
 

Semoga artikel ini dapat membantu teman – 
teman terutama dalam menambah pengetahuan 
seputar tarot dan meditasi.  
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Why So Many 
Mythos 
About Tarot ? 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Seperti yang sudah diketahui, 
sudah banyak mitos – mitos yang 
cenderung negatif beredar seputar tarot 
dan tarot reading. Mulai dari decknya 
harus diberi oleh orang lain, ritual 
pengorbanan, tidak boleh dipegang 
orang lain, dan masih banyak lagi. 
Pertanyaannya adalah, mengapa muncul 
mitos seperti itu? 
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Masyarakat memang kurang informasi akan 
tarot 
 

Faktor paling utama dari itu semua adalah 
karena masyarakat memang secara umum kurang 
informasi akan tarot. Dari kekurangan informasi tersebut, 
mulailah berkembang cerita – cerita rekayasa (atau lebih 
kearah cerita fantasi belaka) mengenai deck tarot yang 
terkesan misterius. Sumber – sumber cerita mengenai 
tarot tersebut bisa berasal dari berbagai sumber seperti 
cerita fiksi jaman dulu, sampai film – film horror ala 
Hollywood yang memang tujuan aslinya untuk memberi 
hiburan, bukan untuk memberi yang informasi akurat. 
Kemudian, cerita fantasi yang berkonotasi cenderung 
negatif itu, tersebar dengan mudahnya di masyarakat 
umum secara cepat.  
 

Mengapa bisa demikian? Itu semua lebih ke 
psikologi prilaku manusia dimana berita – berita yang 
buruk/ konotasi negatif seperti perselingkuhan, 
perceraian, pelayanan perusahaan yang tidak 
memuaskan, dan masih banyak lagi, justru tersebar dari 
mulut ke mulut tiga kali lebih cepat ketimbang berita 
yang baik/ positif seperti prestasi seseorang, 
perkampungan dengan toleransi antar umat beragama 
yang tinggi, dan lain sebagainya. 

 
 Justru karena informasi negatif itu tersebar 

dengan lebih cepat untuk diketahui orang banyak, 
informasi yang notabene adalah fiksi belaka tersebut, 
justru dianggap sebagai fakta/ kebenaran oleh 
masyarakat. 
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Selain itu, sudah menjadi sifat alami manusia 
kalau manusia akan mudah takut, defensif, dan 
melindungi diri akan sesuatu yang tidak diketahui yang 
kemudian juga memunculkan asumsi – asumsi negatif. 
Hal inilah yang juga menyebabkan tarot mudah di cap 
sebagai sesuatu yang negatif oleh lembaga – lembaga 
agama tertentu tanpa meneliti / mempelajari informasi 
yang benar – benar informasi mengenai tarot itu sendiri.  
 
Semakin dibuat sulit untuk 
mempelajarinya, semakin sedikit tarot 
reader yang ahli 
 

Faktor kedua dari berbagai mitos terutama yang 
terkait dengan mitos “perlu bakat tertentu untuk 
mempelajari tarot” ataupun syarat – syarat yang terlihat 
sulit ataupun mustahil untuk dilakukan ketika mau 
belajar menggunakan kartu tarot, justru dengan sengaja 
dilakukan untuk menurunkan angka jumlah peminat 
belajar tarot yang berujung kepada persaingan yang 
lebih longgar dikemudian hari. 
 

Seperti yang dibahas di berbagai media, tarot 
reading sebenarnya merupakan salah satu pekerjaan 
yang meskipun belum terlalu populer dikalangan 
masyarakat, namun cukup menggiurkan dalam sisi rejeki, 
minimal sebagai pekerjaan sampingan. Bahkan memang 
ada orang – orang tertentu yang fokus di tarot reading 
sebagai profesi utamanya dan memang hidup 
berkecukupan (bahkan sangat berlebih).  
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Namun seringkali, prospek dari profesi ini yang 
terlihat cukup bagus, justru membuat beberapa tarot 
reader yang sudah berkiprah cukup lama didunia ini 
menjadi kurang menghargai bahkan menekan jumlah 
tarot reader baru yang bermunculan. Entah karena 
alasan persaingan atau takut tersaingi, mulailah mereka 
mengarang cerita – cerita seram saat mereka 
mempelajari tarot itu sendiri.  

 
Tujuannya tidak lebih dari menunjukkan ke 

publik bahwa diri tarot reader tersebut perlu dihargai 
(atau lebih tepatnya sangat ingin dihargai) dan agar 
orang – orang mengurungkan niatnya untuk belajar. 
Sekali lagi, ini lebih karena hukum permintaan dan 
penawaran ekonomi yang berujung kepada semakin 
ketatnya persaingan apabila semakin banyak tarot 
reader proffesional. 
 
Sejumlah orang awam memang 
menginginkan cerita seram 
 

Mengacu kepada faktor yang pertama, 
meskipun sudah mulai banyak informasi mengenai tarot 
bisa dimengerti dengan pendekatan psikologi, namun 
masih tetap banyak kelompok masyarakat yang menolak 
pendekatan lebih rasional tersebut dan tetap berpegang 
kepada mitos – mitos. Mengapa demikian?  

 
Sederhananya, ada dua penyebab. Masyarakat 

yang memegang mitos tersebut memang tidak mau 
disalahkan atau malu menerima kesalahannya dan 
mempelajari hal baru. Penyebab kedua lebih ke karena 
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cerita – cerita seram dan misterius akan tarot memang 
lebih menarik perhatian dan antusiasme mereka 
ketimbang fakta akan tarot itu sendiri.  
 
Rasa ingin dihargai / ditakutin dari tarot 
reader itu sendiri 
 

Tidak sedikit orang yang mempelajari tarot dan 
bahkan menjadi seorang reader professional untuk 
alasan yang lebih sederhana: ingin mendapat 
pengakuan. Berbagai cerita seram dan syarat – syarat 
yang harus dipenuhi apabila ingin dibacakan tarot, 
justru lebih sebagai sarana pemuas harga diri/ ego dari 
tarot reader itu sendiri dan sama sekali tidak ada 
relevansinya dengan bacaan ataupun kliennya.  

 
Sebagai contoh, cerita seorang tarot reader 

yang menemukan kartunya disebuah kuburan lama, itu 
lebih sebagai sarana agar cerita rekayasa tersebut 
memacu antusiasme klien dengan nuansa misteri, 
ketakutan, dan berujung kepada penghormatan kepada 
reader itu sendiri karena sudah ‘bernyali’ mengambil 
langkah kontroversial tersebut.  
 
Uang…uang….dan uang…. 
 

Ujung dari semua faktor diatas adalah satu: 
uang. Kenapa uang? Semakin banyak jumlah kursus 
yang diberikan, secara kuantitatif uang yang diterima 
pengajar lebih besar.  
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Semakin sulit atau membingungkan pembacaan 
tarot berikut syarat – syarat yang menyertainya, 
membuat klien yang ‘polos’  lebih penasaran yang 
berujung membayar uang lebih banyak. Dan tentu saja 
semakin punya nama seorang tarot reader, lepas 
dengan cara / citra positif atau ngeatif, tentu saja orang 
merasa layak membayar si tarot reader tersebut dengan 
jumlah uang yang lebih besar. 
 

Saya sendiri tidak akan mendebat mengenai 
uang ini karena itu akan berujung kepada prinsip hidup 
masing – masing. Yang saya bisa sarankan adalah, 
bedakan antara membantu orang dan dibayar, dengan 
membantu orang dan memeras uang orang tersebut.  
 

Demikian gambaran singkat penyebab 
munculnya banyak mitos negatif seputar tarot. Semoga 
setelah anda mengetahui penyebab mitos tersebut, 
pembaca menjadi semakin tertarik untuk belajar tarot, 
minimal untuk pengembangan diri sendiri.  
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Spellwork Untuk 
Menumbuhkan 
Buah Hasil Kerja 
Keras 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Banyak anggapan rejeki dan karir 
datang dengan menanam kerja keras di 
awal terlebih dahulu. Anggapan tersebut 
masih menjadi semacam syarat utama 
agar seseorang dapat berhasil di 
hidupnya hingga saat ini. Hanya saja, 
seringkali berbagai langkah pertama 
yang kita ambil di awal, apapun itu, 
seringkali hasilnya baru kita petik dalam 
jangka panjang atau bisa dikatakan 
bukan sesuatu yang instant.  
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Spellwork kali ini bertujuan untuk membimbing 
diri kita sendiri agar apapun yang kita lakukan dari 
sekarang dan seterusnya adalah hal – hal yang bisa kita 
petik manfaatnya suatu saat nanti, apapun aktifitas dan 
manfaatnya. Selain itu, latihan kali ini bertujuan juga 
untuk menanam affirmasi positif dalam diri kita sendiri 
agar kita menikmati apa yang kita kerjakan saat ini, 
apapun itu, karena tahu pasti akan ada manfaatnya 
minimal untuk diri kita sendiri. Tentu saja semua itu harus 
diikuti dengan aktifitas dan usaha nyata untuk 
mewujudkan apapun tujuan kita dan affirmasi positif ini 
akan memberikan energi lebih untuk melakukan usaha 
nyata tersebut. 
 

Langkah pertama untuk latihan spellwork kali ini, 
adalah dengan menyiapkan waktu khusus sekitar 20 
menit dimana anda sendirian dalam kamar anda atau 
ruangan apapun, dan tidak diganggu oleh apapun 
bahkan oleh suara telepon atau getaran blackberry 
sekalipun. Anda bisa membuka latihan ini dengan 
pembukaan meditasi 4 element yang sudah saya bahas 
di Tarot: Journey edisi sebelumnya ataupun bisa dibuka 
dengan alternatif doa lainnya menurut agama dan 
kepercayaan anda masing – masing.  
 

Letakkan kartu 8 of Pentacles didepan anda, 
pikirkan salah satu aktifitas anda di masa lalu, apapun itu, 
dimana anda sudah menikmati hasilnya saat ini. Sebagai 
contoh, misalnya 5 tahun yang lalu anda iseng – iseng 
belajar program photoshop dan ternyata iseng – iseng 
anda bermanfaat dimana anda bisa membuat design 
poster sendiri yang memenangi suatu perlombaan. Atau 
misalnya anda dulu pernah mengikuti kursus balet 
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dimana anda sangat bosan untuk mengikutinya, namun 
ternyata ilmu balet yang anda pelajari berguna terutama 
untuk pembentukan dan kelenturan tubuh ideal anda 
saat ini. Pikirkan hal – hal tersebut minimal 3 hal, dan 
rasakan bagaimana anda mensyukuri anda telah 
melakukan itu di masa lampau.  
 

Letakkan kartu Wheel of Fortune diatas 8 of 
Pentacles, dan pikirkan aktifitas apa saja yang anda 
lakukan dimasa sekarang. Project – project apa yang 
sedang anda tangani, dan pikirkan sebanyak mungkin 
meskipun aktifitas itu sangat sederhana sekalipun. 
Imajinasikan berbagai manfaat yang bisa anda dapatkan 
dengan melakukan berbagai aktifitas anda saat ini. 
Gunakan imajinasi anda seliar mungkin dan lepaskan 
semua pikiran – pikiran yang berbunyi “hal itu tidak 
mungkin terjadi”. Terus imajinasikan berbagai manfaat 
yang bisa anda petik dan rasakan rasa syukur dan 
kebahagiaan yang anda dapatkan apabila anda 
memetik hasilnya dari setiap aktifitas tersebut. 
 

Sampai tahap ini, rekasi setiap orang bisa 
bermacam – macam. Ada yang merasa tubuh sedikit 
demam, atau tanpa anda sadari anda tersenyum, atau 
bisa saja tubuh mendadak terasa lebih ringan atau 
bahkan sebaliknya, terasa lebih berat. Hal itu sangat 
wajar karena itu adalah reaksi psikis yang 
mempengaruhi tubuh anda. Apapun reaksi tubuh anda, 
cukup sadari reaksi tersebut. Teruslah berimajinasi 
berbagai manfaat dari aktifitas anda sampai anda rasa 
sudah cukup. 
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Letakkan kartu The Empress diatas kartu Wheel 
of Fortune, dan imajinasikan diri anda dimasa 
mendatang. Bayangkan anda mau menjadi pribadi yang 
seperti apa, bagaimana posisi karir anda, bagaimana 
situasi lingkungan/ keluarga anda, pikirkan diri anda 
yang ideal di masa mendatang. Gunakan imajinasi anda 
seliar mungkin mengenai diri anda seideal – idealnya! 
Rasakan energi semangat yang masuk kedalam diri 
anda, dan buat janji di diri sendiri untuk menikmati 
semua kegiatan anda, baik aktifitas yang anda lakukan 
sehari – hari, maupun aktifitas yang anda rencanakan 
untuk lakukan kedepannya.  
 

Setelah anda rasa cukup, anda bisa 
mengucapkan affirmasi dibawah ini dan rasakan setiap 
kekuatan kata – kata nya. 

 
Saya melakukan apa yang saya sukai 

 
Dan saya memetik manfaat dari apa yang saya lakukan 

 
Saya melakukan semua itu setiap hari dari saya memulai 

aktifitas saya 
 

Hingga saya beristirahat dari aktifitas saya untuk 
menyambut hari esok 

 
Apa yang saya lakukan adalah untuk perkembangan diri 

saya 
 

Dan juga bermanfaat untuk orang disekitar saya 
 

Saya melakukannya dengan hati yang senang 
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Karena saya tahu semua ada manfaat dan pelajaran 
hidup yang penting 

 
Anda bisa menganggap spellwork kali ini sudah 

selesai, atau bisa menutup kembali dengan doa anda 
masing – masing, ataupun ditutup dengan meditasi 4 
element. 
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Tips To 
Enhance Your 
Reading 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Pada dasarnya, membaca kartu 
tarot, hanya dengan 1 pak kartu tarot 
saja udah cukup untuk menghasilkan 
bacaan yang akurat. Namun seringkali, 
untuk menambah mood kita dalam 
membaca tarot, ataupun untuk 
menambah nuansa – nuansa tertentu, 
bisa menambah sarana – sarana lain 
yang berutjuan untuk membuat pikiran 
lebih rileks dan fokus ke bacaan yang 
sedang kita lakukan. 
 
  



 

256 

 

Meskipun ini sifatnya tidak wajib, namun bagi 
yang suka untuk menambah ‘bumbu – bumbu’ dalam 
pembacaan, tips – tips dibawah ini bisa menambah 
referensi anda. 

 
Memutar musik 
 

Sarana yang paling mudah kita lakukan adalah 
dengan memutar musik yang kita sukai sambil membaca 
tarot. Tentu saja karena tujuan utamanya adalah untuk 
supaya kita fokus dengan bacaan, kita perlu mengatur 
volume music ditingkat yang tidak mengganggu bacaan 
kita sendiri. Seringkali disarankan untuk memutar musik 
yang instrumental, menenangkan, ataupun musik 
ethnik. Hanya saja, saya melihat, untuk pembacaan diri 
sendiri, memutar musik rock, heavy metal, atau music 
trance, dan musik – musik lainnya juga tetap bisa 
dilakukan asalkan tingkat volumenya memang tidak 
mengganggu konsentrasi kita dalam membaca kartu 
tarot. 

 
Aromatherapy 
 

Apabila dalam membaca tarot, kita merangsang 
penglihatan, dan pikiran kita untuk 
menginterpretasikannya, maka dengan aromatherapi, 
justru bisa merangsang indera penciuman kita untuk 
merilekskan pikiran. Aromatherapi juga memang sudah 
terbukti untuk membuat diri kita menjadi lebih santai, 
lepas dari apapun situasi emosional kita saat ini. Tidak 
ada batasan ataupun ketentuan mengenai 
aromatherapi mana yang lebih baik dan kurang baik. 
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Yang ditekankan disini adalah, carilah bau aromatherapi 
yang anda suka, dan pasang saran tersebut 10 menit 
sebelum anda melakukan pembacaan tarot. 

 
Patung dan gambar – gambar simbol 
 

Simbol – simbol dalam bentuk gambar lukisan, 
patung, gambar simbol kuno, ataupun simbol lainnya, 
bisa kita tambahkan disekeliling kita sebelum kita 
melakukan pembacaan tarot. Simbol – simbol tersebut 
bermanfaat untuk memberi pesan ke alam bawah sadar 
kita sendiri sesuai dengan pesan simbolnya. Misalnya, 
simbol salib selalu mengkomunikasikan ke bawah sadar 
untuk menjaga keseimbangan antara yang duniawi dan 
spiritual. Simbol pentacles atau bintang segi lima bisa 
digunakan sebagai simbol perlindungan diri dari 
pengaruh – pengaruh yang tidak diinginkan, foto orang 
yang kita sayangi bisa digunakan sebagai simbol untuk 
mengingatkan kita akan wajah pasangan kita apabila 
kita hendak melakukan bacaan seputar percintaan diri 
kita sendiri. 

 
Pengaturan warna 
 

Warna juga memiliki dampak psikologis 
terhadap pikiran kita. Seperti warna merah bisa memacu 
kita untuk lebih aktif dalam melakukan sesuatu, warna 
hijau memberi efek menenangkan, warna biru 
merangsang emosional dan intelektual, warna kuning 
merangsang sisi kekanak – kanakan kita dalam berkreasi, 
dan masih banyak lagi. Pengaturan warna tersebut bisa 
dilakukan dari hal yang sederhana seperti berawal dari 
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alas tebaran kartu tarot, warna lilin disekitar kita (kalau 
memakai lilin), sampai memajang beberapa batu kristal 
dengan warna – warna tertentu disekitar kita saat 
melakukan pembacaan. 

 
Pakaian yang longgar 
 

Apabila anda sedang membaca untuk diri 
sendiri, memakai pakaian yang longgar dan tidak 
‘mengikat’ badan justru membantu kita sebagai tarot 
reader dalam merilekskan tubuh kita. Dalam hal ini, kita 
bisa mencoba memakai jubah panjang, ataupun yang 
lebih sederhana, kita bisa memakai baju tidur kita sendiri. 
Hindari pakaian – pakaian ketat seperti baju slim fit, 
celana jins dan ikat pinggang, atau pakaian lain yang 
justru membuat kita tidak nyaman dan tidak bebas saat 
melakukan pembacaan untuk pribadi.  

 
Makan buah atau sayuran 30 menit 
sebelum melakukan pembacaan 
 

Makanan buah dan sayuran maksimal 30 menit 
sebelum pembacaan justru bisa menjadi asupan energi 
bersih kedalam tubuh kita sehingga kita bisa lebih fokus 
dalam membaca. Sedapat mungkin hindari makan – 
makanan yang mengenyangkan karena akan membuat 
kita mudah ngantuk yang ujung – ujungnya membuat 
kita lebih sulit untuk berkonsentrasi dalam membaca.  
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Berendam dalam air bersih 
 

Apabila di rumah anda, memiliki kamar mandai 
dengan bathub, maka sebelum melakukan pembacaan, 
anda bisa berendam terlebih dahulu 1 jam sebelumnya 
dengan air dan garam aromatherapi. Ini juga bisa 
digunakan sebagai salah satu saran untuk menetralisir 
pikiran, emosi, sekaligus energi – energi kotor yang ada 
pada diri kita.   
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Lesser Banishing 
Ritual 
Pentagram 
 

Oleh Rendy Fudoh 

Di beberapa edisi sebelumnya, saya 
sudah mengutarakan meditasi 4 element 
yang bisa menjadi alternatif membuka 
ritual sihir atau nama lainnya self-
hypnosis/ pemrograman bawah sadar 
dengan kartu tarot/ self-talk atau apapun 
namanya. 
 
 
 
 
  



 

262 

 

Di bagian ini, saya akan mengutarakan sekaligus 
membahas makna simbolis yang terkandung dalam 
ritual pembukaan yang sudah menjadi tradisi para 
pelaku sihir sebelum ritual utama: Lesser Banishing Ritual 
Pentagram. Namun sekali lagi, bila anda cocok dengan 
ini, silahkan dilakukan, bila tidak cocok, jadikan sebagai 
referensi. 

 
Ritual ini merupakan alternatif yang sering 

digunakan diluar sana untuk membuka dan menutup 
aktifitas sihir. Ritual ini sendiri sudah sangat kuno dan 
bertujuan untuk melindungi pelaku sihir dari energi 
yang tidak diinginkan disaat sedang melakukan sihir 
nantinya. Saya akan jelaskan terlebih dahulu proses 
ritualnya dan akan saya berikan arti secara spesifik dari 
ritual tersebut di akhir. Pada dasarnya, anda tidak 
memerlukan aksesoris apapun; namun bilang memang 
membutuhkan, anda bisa menggunakan tongkat atau 
semacamnya. 

 
 Langkah pertama adalah melakukan Qaballistic 
Cross atau salib kaballah: 

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

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

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

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

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

kearah Timur, dengan jari telunjuk anda, buat simbol 
pentagram (bintang segi lima) berwarna biru atau putih 
didepan anda. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Bentuk dan arah simbol pentagram 
 
Isi simbol bintang tersebut dengan energi 

dengan cara menusuk (dengan jari telunjuk anda) tepat 
ditengahnya kemudian ucapkan YHVH (Yod – Heh – 
Vav – Heh). 

 
Pertahankan jari anda ditengah, putarlah 

seluruh badan anda (berikut jari anda) kearah Selatan, 
buat kembali simbol pentagram, tusuk kembali 
ditengahnya kemudian ucapkan ADNI (Ah – Do – 
Nyeh) 

 
Putar badan anda kearah Barat (sambil tetap 

mempertahankan lengan anda ditengah), buat simbol 
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bintang yang sama, tusuk ditengah, dan ucapkan EHEIH 
(Eh – Hei – Yeh) 

Putar badan anda kearah Utara, buat simbol 
bintang, tusuk ditengah, dan ucapkan AGLA (Ah – 
Glaahh). 

 
Putar kebali badan anda kearah Timur dan 

sambungkan garis ditengah tadi ke simbol bintang 
disebelah Timur tersebut. 

 
Bukan kedua tangan anda, membentuk salib 

dengan telapak tangan mengarah keatas. Visualisasikan 
malaikat turun didepan anda sambil mengucapak 
“Before me, Raphael !” (Ra – Fa – Yel ) 

 
Visualisasikan malaikat turun dibelakang anda 

sambil mengucapkan “Behind me, Gabriel !” (Gah – Bri – 
El) 

 
Visualisasikan malaikat turun di sisi kanan anda 

sambil mengucapkan “On the right hand, Michael!” (Mi 
– Kha – El) 

 
Visualisasikan malaikat turun di sisi kiri anda 

sambil mengucapkan “On the left hand, Uriel!” (Uh – Ri 
– El) 

 
Sambil mempertahankan postur salib tersebut, 

ucapkan “For about me Flam The Pentagram” sambil 
memvisualisasikan bintang segi lima yang terbakar api 
didepan anda. Kemudian lanjut dengan mengucapkan 
“And within me, shine the six rayed star” sambil 



 

265 

 

memvisualisasikan bintang segi enam di dada anda 
berwarna putih.  

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Bentuk simbol bintang segi enam 
 

Kemudian, lakukan kembali Qaballistic Cross 
seperti sebelumnya. 
 
 Berikut akan saya jelaskan arti dari berbagai 
gerakan simbolis tersebut. Pada saat melakukan 
Qaballistic Cross, Atah berarti ENGKAU dalam bahasa 
Ibrani, Mahlkut berarti KERAJAAN yang diasosiasikan 
dengan elemen bumi (kerajaan duniawi), Vegburah 
berarti KEKUATAN atau KEKUASAAN, Vegdulah berarti 
KEMULIAAN, Leohlam dalam bahasa Ibrani berarti 
UNTUK SELAMANYA dan amen tentu saja berarti amin 
(saya setuju). Jadi kalau digabungkan, kita menemukan 
kalimat yang cukup familiar bagi penganut agama 
Katholik dan Kristen : “Sebab engkaulah raja yang mulia 
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dan berkuasa untuk selama – lamanya.” . Kalimat ini 
sendiri pada awalnya TIDAK DIMASUKKAN dalam doa 
bapa kami, namun baru dimasukkan belakangan sekitar 
abad 19. Apakah salah satu pastur atau pendeta 
mengadaptasi dari pengetahuan Qaballah? no one 
knows.  
 
 Sementara untuk YHVY, ADNI, EHEIH, AGLA 
merupakan variasi nama/ sebutan Tuhan. YHVH 
merupakan bahasa Ibrani dari nama Tuhan yang tidak 
bisa dieja atau disebutkan. Karena pada jaman dahulu, 
mereka memang tidak diperbolehkan menyebut nama 
Tuhan sehingga semuanya disusun dengan huruf mati/ 
konsonan. Ejaan Yod Heh Vav Heh merupakan ejaan 
versi bahasa Inggris saja yang mencoba untuk 
‘melafalkan’ YHVH tersebut. 
 

Ada berbagai versi ejaan lain yang adakalanya 
juga terdengar familiar di telinga kita seperti Jehovah, 
Yehova, Yahweh, Yahveh, Yosuah Hamasiah, dan ejaan 
lainnya yang sebenarnya berasa dari 4 huruf mati 
tersebut. Nama lain dari 4 hufur mati itu adalah 
tetragamatron dan kita memang tidak melihat tulisan 
YHVH di kitab suci orang Kristen / Katholik karena 
memang YHVH diterjemahkan di Indonesia sebagai 
“firman Tuhan” atau “sabda Tuhan”. Yes, dalam kasus 
tertentu memang ada beberapa penyimpangan dari 
makna aslinya apabila suatu kitab sudah diterjemahkan. 
 
 ADNI yang dieja Ahdonye memiliki arti “Tuanku” 
atau seringkali dipersepsikan oleh orang Indonesia 
sebagai “Tuhanku.  
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EHEIH atau dieja eheiyeh, dalam bahasa Ibrani 
berati “Saya” atau “Inilah saya”, bahasa ini ada dalam 
naskah asli cerita dimana Tuhan menampakkan diri 
didepan Nabi Musa dalam bentuk pohon terbakar dan 
meminta Nabi Musa memberbaskan bangsa Israel dari 
perbudakan Mesir. Arti mendalam dari EHEIH lebih 
mengacu kepada sifat Tuhan yang “Saya melebihi 
semua nama sehingga saya bisa menjadi apapun yang 
saya mau.” 

 
 Sedangkan AGLA sendiri merupakan bahasa 
singkatan dari bahasa Ibrani yang kepanjangannya 
adalah Ahtah Geboor Liohlam Ahdonye yang berarti 
“Engkaulah yang maha mulia selamanya, tuanku.” Yang 
tentu saja berasal dari petikan doa bahasa Ibrani.  
 
 Sementara itu, nama Rafael, Gabriel, Michael, 
dan Uriel merupakan nama 4 malaikat tertinggi dan 
melambagkan 4 arah mata angin (sekaligus 
melambangkan 4 element udara, air, api, dan tanah) 
 
 Dengan demikian, fungsi perlindungan dan 
pembersihan diri kita dengan ritual ini, dicapai dengan 
cara menyebutkan berbagai variasi nama Tuhan dan 
memanggil 4 nama malaikat tertinggi yang sudah lama 
kita kenal. Sounds familiar?  
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Penulis Tamu 
Tarot Journey 
2012 – 2013 
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Dark Wing Lady  
Alam Octinur alias 

Darkwing Lady meru- 
pakan Astrologer (Barat, 
Cina, dan Jawa) dan 
Tarotière otodidak. Dia 
memiliki kemampuan 
membaca astrologi secara 
sangat teliti dan memper- 
timbangkan 

seluruh aspek yang ada. 
Jika berminat mendapatkan bacaan astrologi 

ataupun Tarot, bisa menghubungi dirinya lewat email 
darkwinglady@gmail.com atau via telepon / sms di 
0856 923 6833  

 
Hosea Aryo Bimo W.N 

Pria ini adalah 
seorang mahasiswa Psiko-
logi Universitas Indonesia. 
Dia memiliki passion di 
bidang seni terutama 
fotografi, seni pertunju-
kan, dan juga tarot 
reading. 

Pengalamannya 
di tarot reading saat ini adalah membacakan klien - klien 
personal dan dikenal memiliki ketajaman pembacaan 
yang bagaikan pedang. Anda bisa menghubungi Bimo 
via sms di 0813 848 30067 atau melalui email di 
seph.aryo@gmail.com . 

mailto:darkwinglady@gmail.com
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Atarot Boy 
Atarot Boy adalah 

salah satu dari sedikit tarot 
reader di Indonesia yang 
memiliki klien baik dalam 
negeri maupun luar negeri. 

Selain menjadi tarot 
reader, dia juga merintis 
Eye Management sebagai 

manajemen yang membawahi para psychic talent. 
Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi Ata di 0857 471 
38 075 atau pin BB 31518899. 

 

Aryo Putro Nugroho 
Tiba di Bumi pada 

tanggal 28 oktober 1981 
dari ibu seorang psikolog. 
Im Just a Soul trapped in 
a Body.. Perjalanan saya 
sebagai Tarot Reader 
dimulai dari tahun 2007. 
Hampir seluruh masyara-
kat dari lapisan profesi 

mulai level Office Boy, Manager, Dosen, Hakim, Lawyer 
hingga Direksi kebetulan pernah saya bacakan. 

Sehari-harinya dia kerja di Law Firm daerah 
Jakarta Selatan dan part time di pusat Mediasi Nasional. 
Untuk info lebih lanjut, anda bisa menghubungi saya di 
0817 677 0201 atau email di aryo2810@gmail.com 
atau bisa follow twitter saya di @Alphadreamer 
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Rissa Amalia 
 Rissa Amalia adalah 
seorang Dokter Kecantikan 
dan membuka praktek di 
klinik Miracle di Malang. 
Banyak klien - kliennya 
yang semula sebatas 
hubungan professional, 
kini menjadi sahabat - 

sahabatnya yang pada akhirnya aling mendukung 
meningkatkan karir setiap individu yang pernah bertemu 
dengan dirinya. 

Rissa juga membuka konsultasi tarot privat 
setelah jam praktek dokternya. Untuk konsultasi, bisa 
menghubungi dirinya via email di   

clarissa_jillian@yahoo.com 

 
Leonardo Rimba 

Bersama Audifax, 
Leonardo Rimba menulis 
buku “Psikologi Tarot”. 
Buku keduanya tentang 
tarot akan diterbitkan oleh 
BIP Gramedia dengan 
judul “Tarot dan Psikologi 
Simbol”. 

Saat ini Leo sedang menyusun “Tarot Spiritual 
Indonesia”. Bisa dihubungi di email address 
<leonardo_rimba@yahoo.com> , atau hubungi ke 
0818183615. 
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Wiendy Nathalia 
Gadis yang bernama 

lengkap Wiendy Nathalia 
Alyssa A. S ini lahir pada 
tanggal 01 desember 1989. 
Perempuan bershio ular ini 
juga sangat menggemari 
warna PINK!  

Tarot adalah salah 
satu hobby yang sekarang 

dia geluti secara profesional. Sampai bulan agustus 2013 
nanti anda dapat menjumpainya di Cafe Aria yang 
bertempat di Gedung Panin Sudirman. Untuk lebih 
lengkapnya anda dapat menghubungi 087889898205  
atau follow twitter pribadinya di @wiendynathalia 
 

Papa Leo 
Papa Leo merupakan 

pembaca tarot yang sekaligus 
menjadi motivator bagi 
kliennya. Dia mulai fulltime 
sebagai tarot motivator sejak 
tahun 2006 dan dengan 
bangga memilih tarot 
sebagai pekerjaan utamanya.  

Selain sebagai tarot 
motivator, aktifitas lain yang dia lakukan adalah sebagai 
stage magician, hypnotherapist, trader, dan outing 
trainer. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi 
www.cometopapaleo.com , 0815 999 7502 dan 
twitter @knil_leo dan @papaTarot . 
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Apa, Kenapa, Bagaimananya 
Astrologi oleh Dark Wing Lady 
 
Tips & Trick Tidak Serius Dalam 
Menjalani Kehidupan Sebagia Tarot 
Reader [part 1] oleh Hosea Aryo Bimo 
W.N 
 
Tips Dan Mitos Dalam Tarot oleh 
Atarot Boy 
 
Tips & Trick Tidak Serius Dalam 
Menjalani Kehidupan Sebagia Tarot 
Reader [part 2] oleh Hosea Aryo Bimo 
W.N 
 
Tarot: Hobi Atau Profesi ? oleh Atarot 
Boy 
 
Tarot Dan Ilustrasi Mada Depan oleh 
Aryoputro Nugroho 
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Bagaimana Saya Berkembang 
Bersama Tarot Saya oleh Rissa Amalia 
 
Perjalanan Arkana Mayor oleh 
Leonardo Rimba 
 
Jenis – Jenis Tarot Session oleh 
Wiendy Nathalia 
 
Tarot Reader Dengan Branding oleh 
Papa Leo 
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Apa, Kenapa, 
Bagaimananya 
Astrologi 

 

Oleh Dark Wing Lady 

 
 
“Astrologi itu cuma mitos.” 
 
“Maaf deh, gue nggak percaya yang 
begituan.” 
 
“Jangan percaya astrologi, dosa tahu.” 
 
“Sebanyak ini orang diatas Bumi, nggak 
mungkin lah tercover 12 zodiak aja!” 
 
“Nggak bener lagi, zodiak itu.  Buktinya 
gue, nggak bersifat kayak [ isi nama 
ZODIAK] sama sekali!” 
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Banyak sekali kan, komentar negatif tentang 
astrologi.  Mungkin ada benarnya, tapi ada baiknya 
kalau kita tahu agak lebih banyak tentang astrologi 
sebelum bikin komentar negatif dulu.  Bagaimanapun 
ilmu ini sudah beribu-ribu tahun umurnya, dan orang 
masih saja peduli dengan astrologi.  Berarti ada apa-
apanya bukan? 
 
Asal-muasal Astrologi 
 

Kalau membicarakan astrologi, pasti yang 
pertama terpikir adalah astrologi Barat, sistem astrologi 
yang disebarluaskan oleh bangsa Yunani.  Istilah 
astrologi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani astroi  
(bintang) dan logos (ilmu).  Sistem ini diperkirakan  
berasal dari Babilonia Kuno, menyebar ke Mesir dan 
kemudian ke Yunani dan Eropa melalui perdagangan di 
sekitar Laut Tengah (silakan lihat The Only Astrology 
Book You’ll Ever Need, Joanna Martine Woolfolk, hlm. 
301-303). 
 

Kegunaan astrologi pada awalnya adalah untuk 
menentukan datangnya musim lho.  Dahulu, semua 
nenek moyang kita merupakan pemburu, petani dan 
nelayan.  Menanam, berburu dan melaut tentunya 
tergantung musim.  Cara tercepat dan paling akurat 
mengenali cuaca musim adalah dengan menatap langit 
dan melihat perubahan yang ada. 
 

Orang kuno mula-mula menggunakan astrologi 
sebagai patokan waktu – kapan mulai menanam, 
berburu, melaut dan sebagainya berdasarkan cuaca.  Ini 
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karena pada saat musim berganti, konstelasi bintang 
yang dapat terlihat oleh mata pun berubah seiring 
dengan perubahan posisi bumi akibat revolusinya 
mengelilingi matahari.  Sebagai pengingat, mereka 
menggunakan berbagai simbol sebagai penanda musim 
tersebut. 
 

Seiring berkembangnya waktu, astrologi pun 
juga dipergunakan untuk meramalkan hal-hal lain yang 
dapat terjadi dari ciri-ciri penanda yang muncul – 
misalnya terjadinya banjir, bencana alam atau perang.  
Mirip dengan ramalan cuaca atau perkiraan ekonomi?  
Ya, persis seperti itu. 
 

Setiap kebudayaan kuno memiliki sistem 
astrologinya sendiri, baik Cina (sistem Shio), Jawa 
(Pranata Mangsa), dan sebagainya. 
 
Penggunaan Astrologi 
 

Keadaan perbintangan pada suatu saat tertentu 
disebut horoskop (hora = waktu, skopos = mengamati 
(Yun.)).  Horoskop paling sering digunakan untuk 
menganalisis dan memperkirakan berbagai kejadian 
yang mungkin terjadi secara umum atau pada suatu 
individu tertentu (secara umum orang berzodiak 
tertentu, mis. ramalan mingguan situasi seorang 
berzodiak Libra atau Taurus, misalnya).  Ramalan seperti 
ini disebut astrologi mundane (dari mundus = duniawi 
(Lat.)).   
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Karena sangat populer, maka horoskop identik 
dengan pembacaan harian/mingguan/bulanan yang 
sering muncul di koran, majalah dan situs web tersebut. 
 

Kegunaan lain astrologi adalah untuk 
memperkirakan jalan hidup dan sifat seseorang 
berdasarkan horoskop kelahirannya atau astrologi natal 
(dari natal = kelahiran (Lat.)); serta untuk 
memperhitungkan waktu terbaik untuk melakukan 
sesuatu – apakah itu menikah, membangun rumah, 
potong rambut, memancing, melamar kerja atau 
apapun – atau astrologi eleksional (dari electare = 
memilih (Lat.)).  Ya, sama dengan primbon atau almanak. 
 
Keabsahan Kolom Zodiak di Koran dan 
Majalah 
 

Perlu ditegaskan bahwa posisi perbintangan 
dalam horoskop adalah penanda terjadinya sesuatu dan 
perkiraan kapan terjadinya hal tersebut.  Data ini dapat 
dipergunakan untuk meramalkan kira-kira apa yang 
akan terjadi sesuai dengan data yang didapatkan 
apabila penanda tersebut berposisi sedemikian.  Seperti 
halnya ramalan cuaca, perkiraan keadaan ekonomi dan 
analisis pemasaran, ramalan astrologi pun bergantung 
pada keakuratan data dan keahlian interpretasi dari 
astrologer yang bersangkutan (silakan cek situs 
www.astro.com atau www.maryenglish.co.uk untuk 
contoh interpretasi yang baik).   

 
Ada banyak cara berbeda untuk memandang 

sesuatu: hal yang sama dapat terlihat berbeda 

http://www.astro.com/
http://www.maryenglish.co.uk/
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tergantung siapa yang memandangnya, kapan dan 
dimana.  Jadi, anggaplah itu input data saja dan buatlah 
sendiri keputusan Anda akan melakukan apa. 
 

Alternatifnya, suatu horoskop dapat dianggap 
sebagai walkthrough dalam RPG (Role-playing Game – 
permainan berperan dimana Anda memerankan suatu 
tokoh tertentu).  Anda adalah suatu tokoh yang memiliki 
parameter tertentu (kekuatan fisik, kecerdasan, 
kelincahan dst.), dan Anda bisa memainkan permainan 
Anda tanpa petunjuk sama sekali dengan mencoba-
coba...atau mengikuti walkthrough atau petunjuk jalan 
permainan yang telah disiapkan oleh penciptanya.  Jika 
Anda memilih untuk menggunakan walkthrough, Anda 
akan melihat bahwa meskipun petunjuk itu akurat dan 
mempermudah perjalanan Anda, tapi tetap saja ada hal-
hal tidak terduga yang harus Anda hadapi dalam 
perjalanan Anda.  Seperti itulah astrologi. 
 
Konstelasi vs. Tanda Zodiak 
 

Yang disebut dengan ‘konstelasi’ adalah 
‘kumpulan bintang yang dianggap mirip dengan suatu 
bentuk tertentu’, misalnya konstelasi Ursa Mayor dan 
Minor (‘Beruang Besar’ dan ‘Beruang Kecil’).  Tanda 
zodiak adalah ‘konstelasi berbentuk hewan (zoodiakon = 
bentuk hewan (Yun.)) yang merupakan penanda 
perubahan musim dan dipergunakan dalam astrologi’.  
Konstelasi besarnya berbeda-beda dan jaraknya dari 
Bumi pun berbeda-beda.  Tanda zodiak yang biasa kita 
kenal adalah zodiak matahari, karena matahari tampak 
bergerak mengelilingi bumi dan tampak bergerak pula 
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melintasi zodiak seiring dengan berjalannya waktu 
dalam setahun. 
 
Zodiak Sidereal vs. Zodiak Tropikal 
 

Suatu zodiak pada awalnya ditandai dengan 
posisi matahari sehubungan dengan zodiak tersebut.  
Pada astrologi sidereal, posisi matahari diperhitungkan 
sehubungan dengan posisi aktual zodiak tersebut di 
langit.  Karena revolusi bumi berubah dari tahun ke 
tahun menjadi (melambat 20 menit setiap tahunnya), 
jika diakumulasikan maka posisi zodiak matahari 
berubah.  Misalnya, seseorang yang terlahir sekitar 
Halloween (31 Oktober) mungkin akan dianggap 
berzodiak Libra dan bukannya Scorpio.  Perubahan ini 
mirip dengan perubahan tanggal dimulainya bulan 
Ramadhan setiap tahun. 
 

Dalam astrologi tropikal, langit dibagi menjadi 12 
bagian sama rata sesuai dengan adanya 12 zodiak yang 
‘tampak’ mengelilingi Bumi di kubah Langit.  Karena 
berfungsi sebagai penanda musim, maka menentukan 
12 zodiak itu pun sesuai dengan titik perubahan musim 
yang ada, yakni ekuinoks musim semi, titik balik musim 
panas, ekuinoks musim gugur, dan titik balik musim 
dingin.    

 
Zodiak yang menandai keempat titik perubahan 

musim ini adalah secara berturut-turut Aries, Cancer, 
Libra dan Capricorn.  Ekuinoks adalah titik dimana siang 
dan malam hari di bumi tepat sama panjangnya (12 
jam), sedangkan titik balik adalah saat matahari tampak 
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berhenti di langit (Lat. = solstice) sebelum kembali 
bergerak naik atau turun.  Karena dari tahun ke tahun 
keempat titik ini bisa dikatakan tetap berada di tempat 
yang sama, maka zodiak pun dari tahun ke tahun tidak 
berubah jauh (mis. Aries tetap pada tanggal 21-23 Maret 
s.d. 21-23 April; Cancer tetap pada tanggal 21-23 Juni 
s.d. 21-23 Juli; Libra tetap pada tanggal 21-23 September 
s.d. 21-23 Oktober; Capricorn tetap pada tanggal 21-23 
Desember s.d. 21-23 Januari). 
 
13 12 Tanda Zodiak  
 

Zodiak pada horoskop yang sering muncul di 
koran dan majalah adalah zodiak matahari.  Disebut 
demikian karena matahari tampak berubah posisi 
matahari di langit sesuai dengan zodiak yang muncul 
pada saat tertentu dalam suatu tahun.  Dengan 
menggunakan urutan musim dalam tahun kuno (sesuai 
musim dan bukannya kalender Gregorian yang kita 
pakai sekarang), urutan zodiak adalah Aries (ekuinoks 
musim semi + awal musim semi), Taurus (pertengahan 
musim semi), Gemini (akhir musim semi), Cancer (titik 
balik musim panas + awal musim panas), Leo 
(pertengahan musim panas), Virgo (akhir musim panas), 
Libra (ekuinoks musim gugur + awal musim gugur), 
Scorpio (pertengahan musim gugur), Sagittarius (akhir 
musim gugur), Capricorn (titik balik musim dingin + awal 
musim dingin), Aquarius (pertengahan musim dingin), 
Pisces (akhir musim dingin). 
 

Ophiuchus seringkali menjadi kontroversi, tapi 
menurut saya pribadi konstelasi ini tidak cocok untuk 
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masuk zodiak.  Bukankah penanda keempat musim 
sudah lengkap?  Belum lagi masalah elemen dan aspek 
yang ada.  Karena membingungkan, sebaiknya 
diperhitungkan oleh astrologer yang jauh lebih ahli saja 
daripada saya.  Bagaimanapun pengaruhnya terhadap 
musim dan sifat tidak tampak. 

 
Catatan: 

Ophiuchus dikatakan berada diantara Scorpio 
dengan Sagittarius.  Menurut hipotesa saya, karena ada 
keanehan cuaca di musim gugur yang disebut ‘Indian 
Summer’, dimana terdapat beberapa hari yang hangat 
dan cerah di musim gugur, mungkin Ophiuchus adalah 
penanda ‘Indian Summer’ tersebut.  Andaikata teori saya 
ini terbukti sekalipun, tetap saja Ophiuchus bukan 
penanda musim tetapi penanda abnormalitas pada 
suatu musim.  Jadi saya tak pernah 
memperhitungkannya dalam membuat suatu horoskop. 
 
Modalitas dan Elemen 
 

Kedua belas zodiak yang ada memiliki modalitas 
tersendiri.  Modalitas adalah sifat dasar zodiak tersebut 
yang ditentukan oleh posisinya pada suatu musim: awal, 
tengah atau akhir.  Ada tiga modalitas, yakni cardinal 
(kardinal), fixed  (tetap) dan mutable (berubah).  Zodiak 
kardinal sebagai zodiak pemulai musim mudah memulai 
sesuatu dan berpandangan ke depan, tapi mungkin 
agak sulit mempertahankan visinya karena terlalu banyak 
ilham dan ide.  Zodiak kardinal adalah Aries, Cancer, 
Libra dan Capricorn.  Zodiak tetap sebagai zodiak 
tengah musim sulit memulai sesuatu dan keras kepala, 
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tapi pantang menyerah dan setia.  Zodiak tetap adalah 
Taurus, Leo, Scorpio dan Aquarius.  Zodiak berubah 
sebagai zodiak akhir musim bersifat fleksibel, mudah 
beradaptasi, dan plin-plan dan/atau moody.  Zodiak 
berubah adalah Gemini, Virgo, Sagittarius dan Pisces. 
 

Selain modalitas, zodiak memiliki elemen.  Orang 
kuno meyakini bahwa segala sesuatu terdiri dari empat 
elemen yang melambangkan bagian-bagian dari hal 
tersebut: Udara yang melambangkan ide dari hal 
tersebut, Air melambangkan perasaan yang diwakili atau 
dibangkitkan oleh hal tersebut, Api melambangkan 
energi yang dimiliki atau digugah oleh hal tersebut, dan 
Tanah adalah bentuk fisik.  Zodiak udara adalah Libra, 
Gemini, dan Aquarius; zodiak air adalah Cancer, Scorpio 
dan Pisces; zodiak api adalah Aries, Leo dan Sagittarius; 
sedangkan zodiak tanah adalah Taurus, Virgo dan 
Capricorn. 
 

Masing-masing zodiak memiliki ‘planet 
pelindung’.  ‘Planet pelindung’ ini mempengaruhi sifat 
dasar dari zodiak tersebut.  Pelindung zodiak tersebut 
adalah Matahari (pelindung zodiak Leo), Bulan 
(pelindung zodiak Cancer), Merkurius (pelindung zodiak 
Gemini dan Virgo), Venus (pelindung zodiak Taurus dan 
Libra), Mars (pelindung zodiak Aries dan Pluto), Jupiter 
(pelindung zodiak Sagittarius dan Pisces), Saturnus 
(pelindung zodiak Capricorn dan Aquarius), Uranus 
(pelindung zodiak Aquarius), Neptunus (pelindung 
zodiak Pisces), dan Pluto (pelindung zodiak Scorpio). 
 
Planet 
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Zodiak matahari diperhitungkan sesuai dengan 
pola peredaran matahari dalam setahun mengelilingi 
lingkar zodiak.  Tentunya masuk akal bahwa planet-
planet, yang terlihat dari bumi karena orbitnya (baik 
dengan mata telanjang ataupun dengan teleskop) juga 
memiliki zodiak masing-masing.  Dalam astrologi, karena 
terlihat bergerak (planetes = pengembara (Yun.)), bulan 
dan matahari pun dianggap sebagai ‘planet’.  
Berdasarkan tampilannya, kesepuluh planet (Matahari, 
Bulan, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, 
Neptunus, Pluto) ini mempengaruhi bagian tertentu dari 
sifat dasar dan/atau kehidupan kita.   

 
Saya tetap memperhitungkan Pluto sebagai 

planet dalam membuat horoskop karena Pluto tetap 
merupakan salah satu benda langit utama yang 
mengelilingi matahari dalam tata surya.  Lagipula, Pluto 
memiliki peran simbolis yang berbeda dari kesemua 
planet lainnya dalam astrologi. 
 

Contoh: saya terlahir pada tanggal 22-10/1978 
pukul 12.45 WIB.  Zodiak matahari saya Libra, zodiak 
bulan saya Cancer, serta zodiak Merkurius-Venus-Mars 
saya Scorpio.  Jadi singkatnya, saya adalah seorang 
dengan kerangka kepribadian Libra dengan 
pengekspresian emosi a la Cancer, sedangkan pola pikir, 
rasa keindahan dan cinta, serta pola bertindak saya 
semuanya a la Scorpio. 
 

Secara kasar, planet  dibagi menjadi tiga 
kelompok utama: planet dalam yang membentuk sifat 
dasar kita (Matahari, Bulan, Merkurius, Venus, Mars); 
planet tengah yang membentuk cara kita berhubungan 
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dengan masyarakat sekitar kita (Jupiter, Saturnus); dan 
planet luar yang membentuk ciri khas berupa idealisme, 
khayalan, serta perubahan yang dibawa oleh generasi 
kita (Uranus, Neptunus, Pluto) (6 Easy Steps in Astrology, 
Mary L. English hlm. 44). 
 
“Cinta dan Rumah Ke-7” 
 

Dalam astrologi, kubah langit dibagi menjadi 12 
bagian sama rata.  Kedua belas bagian ini merupakan 
bagian-bagian yang ‘dihuni’ oleh masing-masing zodiak, 
sehingga disebut ‘rumah’ (‘houses’).  Karena kubah 
langit dibagi menjadi 12 bagian sama rata, maka 
penentuan zodiak dari suatu planet adalah 30o.  Planet 
bergerak melintasi kubah langit, maka juga melintasi 
zodiak.  Itulah sebabnya dalam suatu horoskop, peta 
langit yang dibuat berbentuk lingkaran yang dibagi 12 
sama rata. 
 

Kedua belas ‘rumah’ ini mempengaruhi bagian-
bagian tertentu dalam kehidupan kita.  Rumah ke-1 
membentuk identitas dan sifat dasar kita.  Rumah ke-2 
membentuk nilai-nilai dan harga diri kita, baik psikis 
maupun finansial.  Rumah ke-3 membentuk cara kita 
berkomunikasi.  Rumah ke-4 membentuk akar psikologis 
kita.  Rumah ke-5 membentuk cara mengekspresikan diri 
dan romantisme kita, juga anak-anak yang kita miliki dan 
perilaku terhadap anak.  Rumah ke-6 membentuk pola 
kerja dan pelayanan yang kita lakukan.  Rumah ke-7 
membentuk pasangan kita, baik romantis ataupun 
lainnya, beserta cara kita memperlakukan orang lain.  
Rumah ke-8 membentuk pandangan kita mengenai 
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seks, kematian dan warisan.  Rumah ke-9 membentuk 
inspirasi dan spiritualisme kita.  Rumah ke-10 membentuk 
status kita di mata dunia, karir dan ambisi kita.  Rumah 
ke-11 membentuk pertemanan dan idealisme kita.  
Rumah ke-12 membentuk khayalan, perangkap dan 
kehancuran kita. 
 
Aspek 
 

Aspek adalah hubungan antara satu zodiak atau 
planet dengan lainnya.  Aspek ditentukan dari jarak 
antara planet atau zodiak satu dengan lainnya, dan 
merupakan cara pengekspresian energi antara kedua 
planet atau zodiak tersebut.  Aspek-aspek yang umum 
dipakai adalah konjungsi (jarak planet/zodiak ± 0o, atau 
zodiaknya sama); oposisi (jarak planet/zodiak ± 180o, 
atau zodiaknya berlawanan), trine (jarak planet/zodiak ± 
120o, atau zodiaknya berelemen sama), square (jarak 
planet/zodiak ± 90o, atau zodiaknya memiliki modalitas 
sama tapi bukan berlawanan), quincunx (jarak 
planet/zodiak ± 150o, atau zodiaknya berjarak 5), dan 
sextile (jarak planet/zodiak ± 60o, atau beda dua zodiak). 
 

Contoh: Zodiak matahari saya Libra, zodiak 
bulan saya Cancer, zodiak Merkurius-Venus-Mars saya 
Scorpio, dan zodiak Neptunus saya Sagittarius.  Jadi 
aspeknya: matahari saya square terhadap bulan saya 
tetapi sextile terhadap Neptunus saya.  Bulan saya 
quincunx terhadap Neptunus saya, tapi trine terhadap 
Merkurius-Venus-Mars saya.  Merkurius-Venus-Mars saya 
konjungsi satu sama lain. 
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Empat Titik Kompas 
 

Kubah langit sebagai jalur edar matahari 
memiliki empat titik utama: titik munculnya matahari 
(timur), titik tertinggi matahari di puncak langit (selatan), 
titik tenggelamnya matahari (barat), dan titik terendah 
matahari di kubah langit bawah (utara).  Titik munculnya 
matahari tersebut disebut Asendan (Ascendant, dari 
ascendere = naik (Lat.)).  Titik tertinggi matahari disebut 
Zenith (Arab = titik tertinggi matahari di tengah hari), 
Midheaven atau Medium Coeli (= tengah langit (Lat.)).  
Titik tenggelamnya matahari disebut Desendan 
(Descendant, dari descendere = turun (Lat.)).  Titik 
terendah matahari disebut Nadir (Arab = titik terendah 
matahari di malam hari) atau Imum Coeli (= dasar langit 
(Lat.)). 
 

Dalam suatu horoskop, jam terjadinya sesuatu 
dianggap sebagai asendan pada horoskop tersebut, 
karena matahari sedang berada di titik zodiak tersebut.  
Asendan membentuk pandangan dunia terhadap 
pemilik horoskop tersebut sekaligus menandai awal 
rumah ke-1.  Nadir membentuk asal-muasal atau akar 
dari pemilik horoskop tersebut sekaligus menandai awal 
rumah ke-4.  Desendan menandai pihak yang 
berlawanan atau berpasangan dengan pemilik 
horoskop sekaligus menandai awal rumah ke-7.  Zenith 
membentuk dampak pemilik horoskop terhadap dunia 
sekitarnya sekaligus  
 

Dalam menentukan zodiak suatu rumah, 
pertama harus ditentukan asendan dahulu.  Itu 
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merupakan titik yang berada di sebelah kiri.  Kemudian 
rumah kesatu diberi tanda zodiak sama dengan 
asendan.  Rumah ke-2 berada di sebelah kanan rumah 
ke-1 dan merupakan zodiak setelah asendan.  Begitulah 
urutannya berlawanan jarum jam hingga rumah ke-12. 
 

Contoh: asendan saya Aquarius.  Maka rumah 
ke-2 saya Pisces, ke-4 Taurus, ke-7 Leo, ke-10 Scorpio dan 
ke-12 Capricorn. 
 
Ephemeris 
 

Demi ketepatan dan kepraktisan perhitungan, 
saat ini tersedia banyak Ephemeris atau peta bintang 
gratis secara online (cek saja www.astro.com jika tidak 
percaya).  Kalau ada alat yang praktis, tidak usah repot 
lagi dengan tabel bukan?  Tapi jika Anda suka 
menghitung secara tradisional, mengapa tidak? 
 
Penutup: Astrologi, Nasib vs. Pilihan 
 

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

http://www.astro.com/
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Tips & Trick Tidak 
Serius Dalam Menjalani 
Kehidupan Sebagai 
Tarot Reader [part 1] 

Oleh Hosea Aryo Bimo W.N 
 
 

 

Untuk pembukaan, saya tidak akan 
membuat sebuah artikel yang serius 
bahkan saya merasa saya tidak tertarik 
membuat artikel yang serius karena saya 
yakin artikel – artikel sebelumnya yang 
telah tampil di edisi kali ini adalah artikel 
– artikel serius. Jadi daripada kita 
ngomong yang serius – serius, 
bagaimana jika kita membahas hal – hal 
yang tidak serius, setuju? 
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Nah, di artikel ini saya ingin membahas atau 
lebih tepatnya sharing hal – hal remeh temeh yang 
sering dihadapi oleh seorang Tarot Reader. Hal – hal 
yang saya tulis ini adalah hal – hal remeh sehari – hari 
yang biasanya dihadapi Tarot Reader baik yang baru 
belajar maupun yang sudah lama berkiprah di dunia ini 
dan percaya deh…..mayoritas Tarot reader mengalami 
hal ini.  

 
“Rasanya bagaimana sih kakak?” Seorang junior 

di kampus yang kebetulan tertarik dengan tarot pernah 
bertanya demikian pada saya..dan saya menjawabnya 
“pertama kali sih sebelnya setengah mati…tapi lama – 
lama ya gitu deh….bisanya  pasrah tidak tahu harus 
berkata apa” 

 
“Memangnya apa sih yang mau dibahas? 

Pengalaman tidak jelas? Atau hal – hal yang 
berhubungan dengan tebaran atau sejenisnya? Tidak 
rekan – rekan, ini tidak ada hubungannya dengan 
tebaran, formasi, jenis kartu ataupun elemental – 
elemental lainnya……tertarik? Kalau begitu mari kita mulai 
pembahasan artikel gado – gado ini. 

 
Ini adalah artikel sharing pengalaman sebenarnya 

berdasarkan pengalaman saya. Saya tidak akan 
mengomentari gaya – gaya seseorang dalam 
mempraktekkan pengetahuan tarot mereka, tapi saya 
mau mengingatkan 8 tips remeh tapi penting yang 
sering dihadapi oleh seorang Tarot Reader yaitu :  

 
1. Jangan lupa bawa stock persediaan tissue 

yang banyak. 
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Memangnya ada apa sih dengan tissue? Kalian 
mungkin akan bertanya demikian….tidak apa, itu 
pertanyaan yang logis…tissue adalah senjata yang 
sangat ampuh dalam setiap kesempatan mulai dari 
membersihkan meja yang mungkin kotor karena 
tidak adanya alas yang bisa dipakai sampai 
membersihkan kartu yang mungkin kotor terkena 
substansi – substansi aneh seperti air.  

 
Tissue juga adalah senjata paling ampuh yang 

dibutuhkan dalam menghadapi saat – saat 
krusial…seperti ketika klien menjadi terlalu emosional 
dan tiba – tiba menitikkan air mata. Tissue adalah 
batas titik nadir dimana pembicaraan akan berlanjut 
atau berhenti entah sebentar karena harus mencari 
alat untuk menghapus air mata tersebut ataukah 
selamanya karena sesi selesai. Tissue bisa membuat 
pembicaraan yang kaku menjadi lancar mengalir 
dan yang sudah lancar menjadi semakin deras.  

Jadi, pastikan dan ingatkan diri kalian untuk 
selalu membawa tissue kemanapun terutama jika 
kalian ingin bertugas. 
 

2. Belilah kantong kecil dari kain serta sebuah 
kain panjang untuk membungkus kartu 
tarotmu. 
 

Tidak, tips ini tidak ada hubungannya dengan 
kepercayaan manapun atau hal – hal mistis 
lainnya…poin ini saya sertakan dengan dasar yang 
sangat sangat jelas…bahwa 1 deck kartu Tarot 
harganya berkisar antara 100 ribu rupiah hingga 10 
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juta rupiah. Bisa dibayangkan bagaimana rasanya 
jika kartu yang kalian beli mahal – mahal sampai 
membuka tabungan kalian harus rusak atau kotor 
Cuma gara – gara ada orang yang cukup pintar dan 
memegang kartu kalian dengan tangan yang habis 
makan gorengan atau meja yang digunakan baru 
saja ketumpahan es the manis…epic kan?  

 
Jadi jika kalian tidak ingin kartu tarot kalian rusak, 

kotor, tidak berbentuk…dan terutama hilang, maka 
ada baiknya kalian mencari sebuah kantong kain 
yang bagus untuk menyimpan kartu kalian beserta 
sebuah kain yang cukup baik sebagai alat dalam 
melaksanakan tugas kalian sebagai tarot reader. 
Kalau bisa kartunya dirawat dengan baik, diberi 
wewangian biar awet.. Kalian tentunya tidak ingin 
membawa 1 kardus besar box set asli tarot kalian 
kemana – mana kan? Berat loh kalau box setnya 
dibawa kemana – mana. 
 

3. Kosongkan jadwal seharian jika kalian janji 
dengan seorang klien  
 

Kalau bisa pastikan kalian hari tersebut tidak janji 
dengan siapapun selain dengan klien tersebut 
begitu saran saya. Tidak ini tidak berarti haram 
hukumnya untuk punya janji lain pada hari itu selain 
dengan klien kalian loh, tapi belajar dari pengalaman 
saya, ada yang namanya “After Session” alias “saat – 
saat curhat mengalir”. Memang janji sesinya 
mungkin cuma 10 menit [kalau d booth] atau Cuma 
1 jam secara private, tapi biasanya “After Session”nya 
bisa berjalan 1 atau 2 jam [secara private] atau kalau 
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pengalaman saya berjalan sampai 9 jam 
straight..total jendral sesinya 10 jam dari jam 10 pagi 
sampai jam 8 malam….dan dalam 10 jam itu dia 
curhat, nangis – nangis, kemudian curhat lagi, 
kemudian nangis – nangis lagi…dan saya 
menghabiskan 3 gelas Coklat panas dan 2 box 
tissue. 

 
Oke, Saya mengerti bahwa sebenarnya ini bisa 

diselesaikan dengan manajemen waktu atau seperti 
yang dilakukan beberapa teman, membatasi waktu 
benar – benar [apalagi jika sedang membukan stand 
/ booth] tapi kadang harus diakui bahwa rasa 
empati manusia kita kadang tidak tega.  

 
“Lantas, menurutmu solusinya yang terbaik apa 

Bim?” seorang teman pernah bertanya begitu pada 
saya..dan saya mengatakan bahwa jika terjadi dalam 
konteks booth / stand maka ada baiknya dibikin sesi 
tambahan diluar jadwal booth atau stand, dan jika 
dalam konteks sesi private…ya kuatkan hatimu serta 
dengarkan keluh kesahnya karena walaupun kita 
tidak memberikan solusi atau Cuma terdiam 
sepanjang dia bercerita, tapi itu cukup untuk 
membuat mereka tenang karena tahu ada yang 
peduli dengan mereka. 
 

4. Sedia air putih minimal 2 botol 
 

Tips ini juga sama sekali tidak berhubungan 
dengan tradisi – tradisi dan kepercayaan serta 
mistisisme manapun loh…tapi berhubungan dengan 
hal penting yang kadang kita lupakan jika kita 
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sedang asyik membuka lapak…yaitu masalah haus, 
minum dan dehidrasi serta tenggorokan kering. 

 
Seringkali kita lupa bahwa berbicara kepada 

orang lain secara terus menerus seringkali membuat 
tenggorokan seseorang menjadi kering dan tentu 
saja ketika tenggorokan kering akibat berbicara 
secara terus menerus, suara hilang…dan akhirnya 
kata – kata yang disampaikan menjadi tidak jelas. 
Dan tentunya kata – kata yang tidak jelas bisa 
berbahaya jika salah diartikan oelh klien. 

 
Jadi..tidak perlu susah – susah kok, daripada 

nyari permen atau sejenisnya, 2 botol air putih 
cukup kok menyegarkan kerongkongan. 
 

5. Selalu siap untuk menghadapi pertanyaan – 
pertanyaan yang ajaib. 
 

Tips ini sebenarnya ada hubungannya dengan 
anggapan masyarakat bahwa “seorang Tarot Reader 
itu tahu segalanya”. Jadi, jangan heran jika tiba – tiba 
dalam sesi konseling ada pertanyaan – pertanyaan 
yang aneh – aneh mulai dari “saya dapat jodoh 
kapan ya?” hingga “bagaimana cara buat melawan 
takdir biar saya bisa terus bareng si dia?” atau dalam 
kasus yang pernah saya temui saya pernah ditanya 
oleh klien “sebenarnya saya ini siapa ya? Dan habis 
ini saya harus ngapain ya?...trus warna celana dalam 
saya kira – kira apa ya?”. 

 
Nggak, saya disini tidak memberikan solusi 

bagaimana menjawab pertanyaan – pertanyaan 
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tersebut, hanya mengingatkan bahwa jikapun 
pertanyaan – pertanyaan itu tidak dijawab saat ini, si 
klien pasti nanya lagi….dan walaupun dijawab, si 
klien pasti nanya lagi….[kalo kata rekan saya “there is 
no limit on human kepoes” jika dia berhadapan 
dengan situasi semacam ini]. 

 
Intinya adalah, kalian pasti ditanya macem – 

macem mulai dari kisah cinta, nomor togel, hasil 
ujian tengah semester, soal ulangan minggu depan, 
hingga warna celana dalam klien….tapi tenang 
saja,…mayoritas pertanyaan yang saya temui selama 
saya lewat di dunia Tarot Reader kebanyakan tidak 
jauh – jauh dari urusan cinta, hidup dan keuangan, 
jadi jangan terlalu kuatir keep smiling aja deh 
apapun pertanyaannya 
 

6. Selalu siap diganggu kapanpun, dimanapun 
dan pada saat bagaimanapun 
 

Tips ke 6 ini berlaku jika kalian sudah punya klien 
terutama klien tetap karena tidak jarang mereka 
meminta bertemu atau menelpon atau 
menghubungi dimanapun dan kapanpun kalian 
berada untuk meminta saran tentang apapun. Jadi 
jangan heran jika kalian sedang mengetik tengah 
malam dan tiba – tiba ada telepon dari klien kalian 
meminta saran mengenai baju apa yang dia pakai 
besok dalam acara pernikahan mantan pacarnya. 
Hal tersebut adalah hal biasa bukan saja dalam 
dunia Tarot Reader tapi dalam dunia konsultasi 
apapun dan dimanapun bentuknya. Psikolog 
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mengalaminya, Konselor mengalaminya dan tentu 
saja Tarot Reader pasti mengalaminya. 

 
Tenang saja kawan, tidak setiap kali klien 

menghubungi untuk bertanya hal – hal yang 
sulit…ada kalanya mereka menghubungi karena 
tidak tahu siapa lagi yang bisa diajak ngobrol. Dan 
ada kalanya mereka menghubungimu karena 
kangen…hehe 
 

7. Empati, Genuine, jujur, menikmati apa 
adanya dan bersyukur 
 

Bingung? Jangan bingung kawan, justru 
poinnya memang saya sengaja tulis demikian karena 
menurut saya itulah salah satu tips remeh terpenting 
yang harus sangat diperhatikan oleh kita semua 
sebagai Tarot Reader. Kalau kita tidak bisa menikmati 
perjalanan kita sebagai Tarot Reader dan tidak bisa 
menikmati dalam bercengkrama dengan klien, efek 
buruknya tidak saja pada diri kita sendiri tapi juga 
pada klien.  

 
Orang – orang yang sedang mengalami 

masalah seringkali sangat sensitive dalam 
mengartikan bahasa, kata – kata atau gerakan non 
verbal lainnya. Tidak jarang mereka salah 
mengartikan bahasa tubuh atau kata – kata 
sehingga terjadi efek buruk yang tidak diinginkan. 
Bisa dibayangkan bagaimana jika mereka melihat 
kita sebagai tempat dimana mereka mengadu tidak 
menikmati dalam mendengarkan cerita mereka atau 
melihat mereka datang untuk bertanya tentang 
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masalah mereka. Bisa dibayangkan kan efek 
sampingnya? Itu sebabnya ada baiknya juga tips ke 
4 dijalani setidaknya jika lagi bad mood bisa cuci 
muka sebentar dengan air putih segar…. 

 
 
Tidak terasa sudah 7 tips kita lewati hingga sampai 

ke poin ke delapan yang saya anggap sebagai tips 
terpenting di tips ini. Ada yang bisa menebak tips nomor 
8 seperti apa? Tidak ada? Ragu – ragu untuk mencoba? 
Hehehe…..tips ke 8 adalah tips ter-simple yang ada yaitu :  
 
8. Gunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh 

klien 
 

Kenapa tips ini penting? Karena salah kata bisa 
salah persepsi dan salah persepsi bisa berbahaya.  

 
Tidak perlu jauh – jauh…bayangkan jika diri 

kalian harus menangani Pak Presiden sebagai klien, 
dan setelah Pak Presiden bercerita panjang lebar 
tentang masalahnya, kalian meresponnya dengan 
kata – kata “Ciyuss….Miapah?”. Dijamin selain Pak 
Presiden belum tentu akan mengerti, kalian bisa 
digelandang Paspampres karena tidak hormat 
kepada Pak Presiden….dan tentu saja Pak Presiden 
berhenti jadi klien kalian saat itu juga. 

 
Intinya adalah, gunakan bahasa dan kata – kata 

yang bisa dimengerti oleh klien secara gambling dan 
jelas sejelas – jelasnya, kalau tidak bisa 
menggunakan bahasa spesifik, gunakan bahasa 
universal yang bisa dimengerti, kalau memakai 
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bahasa kiasan, gunakanlah bahasa kiasan yang bisa 
dimengerti setidaknya baik huruf dan kata – katanya. 

 
Ingat, Salah kata bisa bikin salah persepsi dan 

salah persepsi bisa bikin masalah.  
 

Begitulah akhir dari artikel sharing saya yang 
tidak serius ini dan memang sengaja tidak serius 
serta remeh – temeh. Akhir kata saya tutup dengan 
kata – kata mutiara “Great Power comes with Great 
Responsibility & Great Sacrifice”  
 
Tabik 
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Tips Dan 
Mitos Dalam 
Tarot 

Oleh Atarot Boy 
 

 

Hai, kita bakal ngebahas beberapa 
Tips dan Mitos seputar Kartu Tarot. Ngga di 
pungkiri bahwa Tarot masih banyak di 
kaitkan dengan hal hal mistis dan klenik serta 
gaib di luaran sana. Maka sebagai Tarot 
Reader aliran Institut Tarot Indonesia, kita 
bakal kupas tuntas apa aja Tips, Trik dan 
Mitos dalam Tarot. Buat kamu yang baru 
belajar dan ternyata nemuin beberapa mitos 
yang ada, kalau ternyata ngga ada 
logikanya, ya udah tinggalin aja.  
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So here we are   : 
 

1. The Myths : 
 

Kartu Tarot harus diberikan dari orang lain, 
bukan dibeli (kadang ada juga yg bilang harus di ambil / 
nyuri dari orang lain / terang terangan minta ke tarot 
reader yang lain) 
 
The Fact :  
 

Mitos ini di sebarkan oleh orang orang yang 
tidak bertanggung jawab dan memiliki penyakit dompet 
kronis yang sering kembang kempis sehingga emang 
modalnya tipis makanya lebih suka barang barang gratis. 
Ih najiiiiissss… :D  
 
2. The Myths : 
 

Kartu tarot tidak boleh disentuh oleh klien, agar 
energinya tidak bercampur. 
 
The Fact :  
 

Kartu Tarot itu hanyalah Tools atau alat. Jadi 
mau siapapun yang pegang juga ga bakal ngaruh. Tapi 
demi Menghormati mereka yang tingkat halusinasinya 
agak akut, ya udah diturutin aja maunya asal kalian 
ngga ikut ikut. Sekali lagi ya, KARTU TAROT ITU CUMAN 
78 LEMBAR KERTAS BERGAMBAR CETAKAN PABRIK 
YANG NGGA ADA ENERGINYA SAMA SEKALI. 
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3. The Myths : 
 

Dalam sesi pembacaan, kartu tarot perlu dikocok 
dengan tangan kanan, kemudian dipotong menjadi 3 
bagian dengan tangan kiri. Atau ada juga yang percaya 
bahwa Kartu harus di kocok dengan tangan kiri dan 
diambil pula dengan tangan kiri. 
 
The Fact :  
 

Mau tangan kanan or kiri sama aja. Kalau mau 
unik, kenapa ngga ngocok n ngambil kartunya pake 
KAKI sekalian ? ;) 
 
4. The Myths : 
 

Kartu tarot perlu dibersihkan secara rutin 
dengan dimandikan sinar bulan purnama 
 
The Fact :  
 

Dibersihkan sih emang perlu biar kartu ngga 
lecek. Caranya ? PAKE PENGHAPUS !!! Yup, di tepian 
kartu yang sering kena tangan itu biasanya suka lecek n 
berubah warna karena dakian. So cara ngebersihinnya 
adalah pake apusan dan gosok dengan pelan + searah. 
Jangan kenceng2, tar gambarnya ikut keapus bisa 
nangis kita  
 
5. The Myths : 
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Kartu Tarot harus di pendam di makam orang 
yang baru meninggal / 7 hari setelah meninggal 
 
The Fact :  
 

NGGA PERLU SAMA SEKALI KARENA NGGA 
PENTING N G BAKAL BIKIN KARTU LO TAMBAH SAKTI !!! 
 
6. The Myths : 
  

Kartu Tarot harus diletakkan di bawah bantal 
dan baru bisa dipergunakan setelah sang pemilik kartu 
di datangi seseorang atau sesuatu di dalam mimpinya 
 
The Fact :  
 

Sama dengan yg nomer 5 dan gue ga mau nulis 
panjang lebar hal yang sama buat ngejelasin mitos GJ n 
G penting banget kayak gini yang jelas jelas ga masuk 
akal dan g ada logikanya (damn, malah gue nulis lebih 
banyak daripada ulasan nomer 5) 
 
7. The Myths : 
 

Kartu Tarot hanya bisa dipelajari oleh orang 
orang yang “Gifted”, “Berbakat”, “Indigo”, dan punya 
kekuatan supernatural bawaan atau spiritual. 
 
The Fact :  
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Kita semua punya bakat, Tuhan maha adil. 
Tinggal bagaimana kita membiasakan diri menggunaan 
bakat tersebut. Dan pada dasarnya, ngga ada bakat 
yang lebih besar daripada keinginan untuk terus belajar 
 

Masih banyak mitos yang lainnya tapi rata rata 7 
point diatas yang paling banyak ditemuin. So sekali lagi 
kalo kalian di kasih tau 1 dari ke 7 hal diatas, bilang aja 
kalau kalian lebih percaya bahwa Kartu Tarot hanyalah 
ALAT. 
 
Tips buat Tarot Reader Pemula : 
 
1. Kamu cuman harus bikin 2 aturan simple 
 
TAROT READER SELALU BENAR 
 
JIKA SALAH, BERARTI KLIEN YANG SEDANG TIDAK 
FOKUS / TIDAK KONSENTRASI. LAKUKAN SEKALI LAGI 
HINGGA BENAR :D 
 

Pada dasarnya 2 aturan tersebut di buat untuk 
memberikan self confidence buat para Tarot Reader 
Pemula yang masih malu - malu kucing n ngerasa ga 
pede dengan kemampuannya. Tarot hanyalah cermin, 
jd apapun yang di tunjukkan, pada dasarnya itu adalah 
cerminan, pantulan ataupun gambaran keadaan kita / 
klien. 
 
2. Selalu Jujur dan katakan ketika kamu ngga 
tahu 
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Waktu ngadepin klien, ada kalanya kita nge 
blank dan ngga tau gimana ngartiin kartunya. Saran kita 
: juju raja kalo lo ngeblank dan minta dia cerita dulu or 
ngambil kartu lagi sehingga mempermudah proses 
konsultasi / pembacaan 
 
3. Katakan hanya apa yg di gambarkan oleh 
kartu 
 

Beberapa orang terkadang dengan tingkat 
intuisi yang lebih tajam seringkali “membaca” sesuatu yg 
melebihi apa yang terlihat. Walau mungkin tingkat 
akurasinya cukup tinggi, kita tidak menyarankan hal 
tersebut karena itu malah bikin klien tambah galau dan 
tambah kepo. Tugas kita sebagai reader / konselor 
adalah memberikan advice, nasihat, solusi, jalan keluar 
alternative, penceraham, atau jawaban atas pencarian 
klien, bukan bikin dia makin penasaran. 
 
4. Hindari Sugesti Negatif 
 

Ngga ada orang yang suka denger kabar buruk 
atau hal negative. Dalam pembacaan pun kita sebagai 
reader yang baik harus berusaha memberikan bahasa 
yang sehalus mungkin demi keamanan bangsa dan 
Negara :P. Kecuali kalau emang orangnya yg minta 
untuk blak blakan, baru kita boleh gas pol dan rem 
blong. 
 
5. Minta Klien untuk cerita permasalahannya 
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Kita adalah Konselor / Penasehat, bukan tukang 
tebak tebak berhadiah, jangan paksakan 
keberuntunganmu untuk bisa menebak dengan jitu apa 
yang sedang dia alamin. Akan lebih mudah bagi kita / 
kalian untuk memberikan advice setelah tau background 
storynya 
 
6. Jangan takut untuk bertanya 
 

Ada kalanya klien tertutup dan hanya 
memberikan sedikit informasi. Kita lah yang harus agresif 
menggali informasi yang kita butuhkan untuk 
membantunya dan menginterpretasikan kartu yang 
keluar serta symbol yang muncul. Ngga lucu kalau kita 
sok tau bilang bahwa klien berjodoh dengan seseorang 
yang dia tanyakan tapi ternyata mereka berdua sudah 
menikah dengan orang lain, atau bilang ke klien cewek 
bahwa akan ada cowok yang bisa jadi pacarnya kalau 
ternyata dia Lesbian. 
 
7. Expect The Unexpected 
 

Masuk ke dunia konsultasi, kalian harus siap 
dengan segala macam cerita aneh bin ajaib milik klien. 
So jangan gampang heran atau kaget denger cerita dari 
klien dan selalulah berusaha untuk berada di garis netral. 
 
 
The Tricks : 
 

1. Kostum di sadari atau tidak, dapat memberikan 
tambahan sugesti dan kepercayaan klien kepada 
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kita. Ngga harus tampil seram, tapi lebih tampil 
percaya diri dan meyakinkan. 

2. Untuk pemula, ada cara simple untuk 
mempermudah pembacaan yaitu dengan 
mengkerucutkan pertanyaan klien menjadi 
positif / negative, ya / tidak, benar / salah, pergi / 
pulang, dll. Cukup ambil 3 kartu dan hitung 
mana yang lebih banyak kartu + (Swords dan 
Wands), - (Cups dan Pentacles), atau netral 
(Major Arcana) 

 
Untuk sementara, Mitos, Tips dan Trik nya segini 

dulu yang dibahas. Keterangan dan info lebih lanjut bisa 
langsung kunjungi 
http://demigodacademy.wix.com/dgac  
 
Salam Tarot 
 
  

http://demigodacademy.wix.com/dgac
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Tips & Trick Tidak 
Serius Dalam Menjalani 
Kehidupan Sebagai 
Tarot Reader [part 2] 

Oleh Hosea Aryo Bimo W.N 
 
 

 

Kembali lagi disini dalam part ke 2 
dari tips dan trick tidak serius dalam 
menjalani kehidupan sebagai seorang 
Tarot Reader dimana kali ini saya 
memberikan beberapa hal – hal remeh 
yang harus selalu diingat oleh seorang 
tarot reader ataupun orang – orang yang 
tertarik dengan dunia per – tarot – an. 
Sekali lagi harus diingat, ini adalah artikel 
yang tidak serius, subyektif menurut 
pengalaman saya dan hanya berfungsi 
sebagai artikel sharing.  
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“Hal – hal tersebut gampang nggak sih buat 
diingat kk?” mungkin gampang, mungkin sulit itupun 
tergantung persepsi dari orang yang membacanya.  

 
Kalau menurut saya pribadi, hal – hal tersebut 

gampang diingat tapi sulit dilaksanakan. Itulah sebabnya 
saya hanya terdiam dan tidak dapat berkata apa – apa 
jika ditanya oleh seorang teman apakah menjadi tarot 
reader itu enak atau tidak. Mau dibilang tidak, 
pengalaman yang saya dapat cukup seru...mau dibilang 
enak, pengalaman yang saya dapat juga nyebelin. 
 

Walaupun begitu, menurut saya ada beberapa hal 
remeh yang harus selalu diingat oleh seorang tarot 
reader dalam menjalani hidupnya sebagai seorang tarot 
reader. Hal – hal tersebut [yang bahkan saya masih terus 
berjuang untuk selalu mengingatnya] menurut saya 
sangat krusial dalam kehidupan seorang tarot reader. 
Hal – hal tersebut saya rangkum seperti dibawah ini :  
 
1. Jadi Tarot Reader itu tanggung jawabnya 

besar 
Menurut saya, ini adalah hal yang paling perlu 

diingat oleh seorang tarot reader baik dia adalah 
yang masih sekedar hobbyist, amatir, maupun 
professional atau bahkan siapapun yang tertarik 
untuk menekuni dunia per-tarot-an. Seperti yang 
saya katakan dalam artikel saya sebelumnya, “Great 
Power Comes with Great Responsibility and Great 
Sacrifice”, maka dapat dikatakan tanggung jawab 
seorang tarot reader sangatlah besar.  
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“Besarnya dimana sih kakak?” Seorang rekan 
dahulu pernah berkata seperti itu kepada saya, dan 
saya berkata bahwa setiap kata – kata yang kita 
katakan bisa berpengaruh sangat besar untuk 
siapapun yang mendengarkan, apalagi jika kita 
punya embel – embel tarot reader. Tidak jarang klien 
menelepon malam – malam hanya untuk meminta 
pendapat, meminta saran atau nasihat yang krusial 
dalam hidup mereka. Tidak jarang juga banyak yang 
akhirnya bergantung pada tarot reader untuk 
membantunya dalam menentukan setiap keputusan 
yang akan dia ambil dalam hal apapun. Seperti kata 
pepatah “guru kencing berdiri, murid kencing 
berlari” jadi “tarot reader kencing berdiri, klien 
kencing berlari”. 
 

Disinilah juga mengapa saya menuliskan “Great 
Sacrifice”....karena seorang tarot reader menurut saya 
haruslah siap untuk mengorbankan waktunya untuk 
mendengarkan celotehan, mengorbankan 
kupingnya untuk mendengarkan curhat, 
mengorbankan pikirannya untuk mencari solusi, 
mengorbankan mulutnya untuk memberi nasihat, 
mengorbankan perasaannya untuk menerima 
ketidak – setujuan dan mengorbankan dirinya 
menjadi contoh teladan 
 

2. Harga kartu itu mahal 
 

Kenapa ini saya angkat? Karena perlu diketahui 
bahwa menurut banyak orang, Tarot itu hobi mahal. 
Harga 1 kartu tarot itu berkisar antara 100 ribu 
hingga 10 juta rupiah [dan mungkin lebih].  
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Kehilangan 1buah kartu akan membuat seluruh 

deck kartu tersebut cenderung tidak bisa digunakan 
dengan baik karena pasti ada yang kerasa kurang. 
Kecuali anda – anda semua punya kemampuan 
ekonomi yang mumpuni, ada baiknya dijaga sebaik 
– baiknya kartu anda dari gangguan apapun, mulai 
dari kena air hingga kena minyak gorengan. 
Usahakan anda membawa tempat kartu, bisa dari 
kain ataupun kotak kartu itu sendiri [kecuali jika kotak 
kartunya kegedean sehingga tidak pas untuk 
dibawa kemana – mana]. Beberapa rekan bahkan 
menaruh bunga – bungaan dan parfum ke kartu 
mereka agar kartu mereka wangi. 
 

Kalaupun anda mempunyai kemampuan 
ekonomi yang mumpuni sekalipun,  gonta – ganti 
kartu setiap saat karena anda teledor dalam 
mengurus kartu anda selain dianggap tidak efektif 
dan efisien, ada kecenderungan dari khalayak untuk 
melihat anda sebagai orang yang tidak memiliki 
empati…kenapa? Karena uang yang digunakan 
untuk membeli kartu tarot tersebut harusnya bisa 
digunakan untuk membantu banyak orang 
 

Jadi…..kecuali anda kolektor yang memang suka 
sekali mengkoleksi kartu tarot, pastikan anda 
merawat kartu anda bagaikan pasangan sehidup – 
semati anda. Bahkan kolektor pun merawat kartu 
mereka sebaik – baiknya kok. 

 
3. Ketepatan ramalan atau tebaran kartu 

bukanlah segalanya. 
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Yep, ini mungkin adalah kata – kata kontroversial 

dari saya tapi memang begitulah adanya menurut 
saya. Kenapa saya angkat hal ini? Karena ada faktor 
– faktor lain yang harus dipertimbangkan sebagai 
seorang tarot reader.....yang mana kalo memakai 
bahasa yang biasa saya gunakan “ketepatan 
ramalan itu 99%, 0,9% itu adalah usaha manusia 
dalam mengubah semuanya, dan 0,1% itu milik 
Tuhan”.. yang berarti masih ada kemungkinan – 
kemungkinan bahwa sebuah ramalan akan meleset. 
 

Menurut saya, pada akhirnya menjadi seorang 
tarot reader itu bukan hanya mengurusi ketepatan 
ramalan, tapi lebih pada sebuah proses bagaimana 
tebaran kartu tersebut dapat diartikan untuk 
membantu klien mencari solusi yang baik dan tepat 
atau dalam membantu klien mencari pencerahan 
akan permasalahan yang dia hadapi....atau 
setidaknya membantu klien untuk berdamai dengan 
dirinya sendiri. Tidak penting bagaimana ramalannya 
atau arti tebaran kartunya, yang terpenting adalah 
sejauh mana ramalan atau tebaran kartu tersebut 
bisa mengubah hidup klien menjadi lebih baik. 
 

4. Klien seringkali tidak butuh hanya dibaca 
 

Lalu apa yang mereka butuhkan? Kalau dari 
pengalaman saya, mereka butuh lebih dari itu. Ingat 
tulisan saya sebelumnya tentang “After 
Session”?...yup, seringkali itu malah yang mereka 
butuhkan yaitu “After Session”.  
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You see, ada beberapa hal yang tidak bisa 

diceritakan serta dicurhatkan oleh orang – orang 
bahkan ke orang – orang terdekatnya [ataupun 
keluarganya] sehingga mereka mencari orang – 
orang yang cukup bisa dijadikan recycle bin alias 
tempat dimana mereka mencurahkan hal – hal 
tersebut secara anonim dan meminta pendapat 
obyektif bagaimana solusi dari permasalahan 
mereka. Keberadaan tarot reader yang secara 
obyektif tidak memiliki hubungan keterikatan 
emosionil dengan mereka itulah yang menyebabkan 
mereka datang memohon solusi dan concern serta 
empati tarot reader yang mau memberikan waktu 
untuk mendengarkan keluh kesah mereka itu 
seringkali dihargai lebih oleh klien.  
 

Itu sebabnya menurut saya pribadi,”after session” 
itu lebih penting dibandingkan pembacaan itu 
sendiri dan ketemu langsung dengan klien lebih 
penting dibandingkan hanya berhubungan secara 
online ataupun via sarana sosial media lainnya. 
Bukan....saya tidak bermaksud menafikan online atau 
sarana sosial media.....saya disini lebih 
memperhatikan kebutuhan manusia untuk 
merasakan dukungan sosial secara langsung serta 
berinteraksi secara langsung.  
 

Jadi menurut saya, seorang tarot reader yang 
baik juga memperhatikan kesejahteraan mental dari 
kliennya. Itu sebabnya di artikel pertama saya, saya 
menuliskan bahwa seorang tarot reader harus 
Empati, Genuine, Jujur, Apa Adanya agar dalam 
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menghadapi klien, seorang tarot reader memberikan 
perhatian yang terbaik untuk kesejahteaan kliennya 
sekaligus menjadi tempat yang aman bagi kliennya 
untuk mengutarakan keluh kesah pribadinya. 
 

5. Pesannya harus tersampaikan. 
 

Ingat poin ke 8 dari artikel saya yang pertama? 
Yup, disana saya membahas soal menggunakan 
bahasa yang bisa dimengerti oleh klien. Disini saya 
mau lebih jauh lagi mengatakan bahwa apapun 
tebarannya atau apapun kartunya, yang penting 
pesannya bisa tersampaikan........Kenapa? Karena 
yang paling penting adalah pesannya dan bukan 
tebaran atau jenis kartunya ataupun bahkan 
pengalaman dari tarot readernya. Okelah 
pengalaman tarot readernya mungkin sudah 1500 
tahun jadi tarot reader, dengan kartu seharga $ 1 
miliar USD dan menguasai 350 juta jenis 
tebaran....tapi kalau pesannya tidak sampai dan 
kliennya tidak mendapat jawaban lantas apa 
gunanya semua kehebatan tersebut?  
 

Intinya adalah, apapun kartunya, tebarannya 
ataupun pengalamannya, yang terpenting adalah 
pesannya tersampaikan dan ada pencerahan yang 
didapatkan [kemudian terserah klien apakah dia 
mau menerima ataukah tidak]. Itu sebabnya saya 
juga sempat menulis di artikel sebelumnya bahwa 
seorang tarot reader harus juga jujur dan apa 
adanya bahkan dalam mengemukakan pesannya. 
Okelah, belum tentu semua orang siap dengan 
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pesannya, tapi tidak ada salahnya pesan tersebut 
disebarkan baik secara tersirat ataupun tersurat. 
 

6. Diatas langit masih ada langit dan bersyukur 
 

Ini adalah salah satu hal remeh yang sangat 
penting untuk diingat, bahwa masih ada yang lebih 
diatas kita. Tarot reader itu bukan hanya membantu 
orang lain tapi juga merupakan perjalanan pribadi 
dari pelakunya untuk menjadi orang yang lebih baik 
sesuai dengan perjalanan kartu tarot tersebut.  
 

Otomatis, menjadi tarot reader yang baik tidak 
dilihat dari akurasi bacaannya, mahalnya kartunya, 
sebanyak apa pengetahuannya akan tebaran...tapi 
bagaimana dia menyikapi hidup dari hari ke hari, 
hari waktu – ke waktu dari hal kecil ke hal kecil 
lainnya. Sehingga bersyukur adalah salah satu hal 
terakhir yang selalu diingat, bersyukur akan 
keberadaan dan tujuan yang ada serta kesempatan 
yang ada untuk berkarya membuat hal – hal 
menjadi lebih baik. 
 

Kelihatannya 6 hal tersebut utopis dan remeh 
memang, tapi menurut saya, itulah hal – hal 
mendasar yang harus selalu diingat seorang tarot 
reader karena toh Tarot itu bukan hanya sekedar 
membantu orang atau sarana “yak – yak’o” keren – 
kerenan....tapi tarot lebih kepada sarana 
pengembangan dan evolusi spiritual seorang 
manusia yang juga terkembang terlihat dari 
kehidupannya sehari – hari. 
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Tabik dan selamat menempuh hidup baru   

[btw, mungkin lain kali saya berikan tips dan trik tidak 
serius dan tidak jelas bagaimana memilih kartu tarot 
yang baik dan enak mungkin?....siapa tahu] 
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Tarot: Hobi 
Atau Profesi ? 

Oleh Atarot Boy 
 

 
 
 

Kalau ingat flashback dulu, saya 
menekuni Tarot sebagai sebuah 
“Kecelakaan” yg indah. Di awali dari 
ketidak PD-an saya sebagai seorang 
penyiar dengan tampang pas pas an dari 
sebuah stasiun Radio di Jawa Tengah 
yang terkenal dengan lumpia nya (kota 
nya, bukan radio nya), saya mencoba 
mencari sesuatu yg bisa meningkatkan 
daya jual saya. 
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Dan bertemulah saya dengan setumpuk kartu 
berjumlah 78 lembar itu di sebuah toko sulap. Saya 
mempelajari sendiri kartu kartu tersebut, berbekal little 
white book atau manual book yg ada di kartu tersebut + 
DVD “How to be a Tarot Reader in 7 days”. Akhirnya 
temen teman terdekat juga yang jadi “Korban” 
pembelajaran saya.  

 
Awalnya saya masih melihat manual book 

sambil mencoba “menghapal” cara merangkai kata dari 
tiap kartu yg muncul. Itulah awal perkenalan saya 
dengan Kartu Tarot.  
 

Setahun berselang, saya agak melupakan Tarot 
karena kesibukan pekerjaan dan kuliah. Dan kebetulan 
yang bukan kebetulan, saya bertemu dengan seorang 
Tarot Reader dari Bali yg kebetulan memiliki jadwal 
reguler di sebuah Café di kota Semarang. Disitulah saya 
mulai tertarik lagi untuk mempelajari Tarot dan beliau 
juga lah yang banyak membimbing saya hingga 
menjadi seperti ini. 
 

Kadang hidup memang lucu, semenjak 
mendalami Tarot lagi, entah kenapa saya seperti 
“dijauhkan” dari segala macam pekerjaan. Dulu saya 
merasa saya orang yang punya banyak keberuntungan 
dalam pekerjaan, artinya saya tidak perlu susah mencari, 
ada saja teman yang menawarkan pekerjaan atau lolos 
interview dengan mudahnya. Namun sejak “bermain” 
Tarot lagi, saya susah dapat pekerjaan. Pekerjaan yang 
saya miliki sebelumnya habis kontraknya dan tidak 
diperpanjang. Saat curhat dengan “guru” saya, beliau 
malah menyarankan untuk menggunakan Tarot sebagai 
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profesi dan secara “kebetulan” pula, beliau harus pulang 
ke Bali dan meminta saya untuk menggantikan posisinya 
sebagai Reguler Tarot Reader di café tersebut.  

 
Disitulah awal mula saya menjadikan Tarot 

sebagai sebuah Profesi. Berawal dari satu café ke café 
yang lain, dari satu event ke event yang lain.  

 
Menjalani Profesi sebagai seorang Tarot Reader 

memang banyak cerita nya. Mulai dari stigma 
masyarakat yang masih menganggap bahwa Tarot 
adalah mistik, klenik, ghaib dan musrik, syirik serta 
dilarang agama, sampai orang orang yang sudah 
sedemikian tergantungnya kepada Tarot. 
 

Di Semarang, tarif yang saya kenakan adalah 
seikhlasnya, karena “guru” saya berpesan bahwa ketika 
kita tidak mengharap imbalan, uang yang kita dapatkan 
akan lebih besar. Namun sepertinya itu agak kurang 
berlaku di kota ini, karena setelah hampir setahun 
mengenakan tarif seikhlasnya, orang hanya menghargai 
jasa konsultasi dengan nominal yang sangat murah.  

 
Pernah seorang ibu ibu dengan dandanan 

glamour dan perhiasan yang menghiasi leher, telinga, 
dan tangannya berkonsultasi soal bisnisnya yang ada 
dimana mana selama lebih dari satu jam dan beliau 
“hanya” memberi 5.000 rupiah. Bukan saya ingin di 
hargai lebih, hanya saya menganggap bahwa apa yang 
saya lakukan sama dengan konsultan, maka atas inisiatif 
dan improvisasi sendiri, saya mulai memberlakukan tarif 
untuk setiap sesi konsultasi. 
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Tarif yang saya pasang bervariatif. Di café 

“warisan” “guru” saya, saya memasang harga Rp.25.000,- 
per 30 menit. Kemudian di café lain yang lebih 
“berkelas”, saya kenakan tarif Rp.50.000,- per 30 menit.  

 
Untuk sesi private, per jam nya Rp.150.000,-. 

Semarang adalah kota yang cukup sulit memasang 
harga tinggi untuk layanan jasa, jadi harus pintar pintar 
bernegosiasi soal harga. Ada kalanya untuk kelas 
mahasiswa – mahasiswi pun saya hanya kenakan tarif 
5.000 rupiah per pertanyaan. 
 

Bosan dengan kota Semarang, saya 
memberanikan diri untuk keliling keluar kota. Salatiga 
adalah kota “percobaan” pertama saya. Disana ternyata 
hampir sama dengan Semarang, saya hanya bisa 
kenakan tarif mahasiswa. Selanjutnya Jogja, Blitar, 
Purwokerto.  

 
Entah mungkin karena event yang saya ikuti 

memang untuk kalangan menengah atau memang 
ritme kota yang saya datangi adalah kota kota 
“menengah”, maka tarif saya pun tidak mengalami 
banyak peningkatan. 10.000,- untuk 2 pertanyaan. 
Malah sempat saya nekat menjajakan Tarot di kereta 
ekonomi dan bisnis dengan tarif 2.000 per pertanyaan. 
 

Setelah beberapa kali berkeliling dari kota ke 
kota, dari event satu ke event yang lain, akhirnya saya 
memilih Jakarta sebagai kota akhir saya. Saya melihat 
potensi Jakarta yang sangat besar untuk profesi Tarot 
Reader. Di Jakarta, awal saya mengikuti event, tarif yang 
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di pasang adalah 20.000/2 pertanyaan dan saya bisa 
mengantongi 600.000 per harinya. Di event lain, saya 
bisa kenakan tarif 50.000/15 menit hingga 100.000/15 
menit. 

 
Banyak orang yang terkejut mendengar bahwa 

pekerjaan saya “hanyalah” sebagai seorang Tarot 
Reader, tanpa sampingan pekerjaan yang lain atau 
punya pekerjaan tetap dan hanya menjadikan tarot 
sebagai sampingan. Saya memilih profesi sebagai 
seorang Tarot Reader karena dengan begini, saya punya 
banyak waktu luang yang bisa saya manfaatkan untuk 
keluarga. 

 
Di Jakarta, banyak sekali oarang yang berprofesi 

sebagai Tarot Reader. Ada beberapa yang reguler di 
café, ada juga yang memilih untuk membuka praktek 
konsultasi di rumah, ataupun membuka jasa konsultasi di 
Mall, Bazaar, atau event event tertentu. 

 
Beberapa teman yang awalnya hanya sebatas 

hobi akhirnya juga menggunakan Tarot sebagai Profesi 
sampingannya. Saya  selalu berusaha “menjerumuskan” 
mereka yang baru saja belajar Tarot untuk 
menggunakan cara MLM. Contohnya adalah dengan 
cara membuka phone book anda. Berapa banyak teman 
yang anda miliki di phone book atau Pin BB ? kita 
estimasi sekitar 500 orang. Jika 20% nya atau 100 orang 
mau menggunakan jasa kita dengan tarif 10.000,-
/pertanyaan dan anggap tiap orang hanya 
menanyakan 2 pertanyaan, maka 2xRp.10.000x100 = 
2.000.000,- dan seperti konsep MLM, dari 100 orang 
tersebut, jika masing masing orang merekomendasikan 
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ke 2 teman yang lain, maka anda akan mendapatkan 
tambahan 200 pelanggan lagi. Dengan konsep yang 
sama maka hasilnya adalah 2xRp.10.000x200 = 
4.000.000. Angka tersebut cukup menggiurkan untuk 
teman teman yang baru terjun di dunia Tarot. 

 
Memang walaupun hasilnya tidak semudah dan 

secepat perhitungan di atas kertas ala MLM, tapi terbukti 
beberapa teman yang menggunakan cara ini bisa 
mendapatan minimal tambahan uang Rp. 1.000.000.- 
per bulannya. Satu yang harus di garis bawahi adalah 
agar kita juga tidak sering sering mempromokan layanan 
kita ke teman teman yang lain karena kadang itu akan 
“mengganggu”. Cara yang saya pakai biasanya sebulan 
sekali dan berkaitan dengan hari hari khusus. Misal bulan 
Januari kita pakai “New Beginning”, Februari “Vals Day”, 
April “April Mop”, dll. 

 
Di Jakarta, Tarot sudah menjadi bagian dari Life 

Style sehingga masyarakat sudah sedikit lebih terbuka 
dan berani mendatangi booth booth Tarot yang kadang 
ada di Mall Mall tertentu. Konsep Fun dan konsultasi 
yang di angkat pun terasa lebih mengena karena orang 
akhirnya tidak berfikir negatif ataupun takut untuk 
berkonsultasi ataupun curhat soal permasalahan hidup 
dan kegalauannya. 

 
Masih banyak yang bisa di kembangkan dengan 

Tarot di Jakarta ini. Jika anda adalah Praktisi Tarot, inovasi 
dan improvisasi harus selalu dilakukan agar Tarot bisa 
diterima masyarakat dengan lebih mudah. Beberapa 
orang lebih nyaman menggunakan atau 
mempromokan jasa mereka serta melayani sesi 
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konsultasi via On line (SMS, PHONE, E-Mail, YM, FB, 
BBM), sedang beberapa yang lain lebih suka face to face 
dan keliling dari satu mall ke mall yang lain. 

 
Tarot dan Tarot Reader seharusnya sudah tidak 

dipandang sebagai Profesi yang menyeramkan, ghaib, 
mistis ataupun musrik apabila kita sebagai praktisi Tarot 
lebih mengutamakan sesi konsultasi dan bukan sesi 
“tebak tebak berhadiah”.  

 
Pada dasarnya orang yang datang ke Tarot 

Reader biasanya lebih butuh nasihat, motivasi, solusi 
ataupun second opinion atau pendapat yang berbeda 
dari sudut pandang lain dan bukan penghakiman 
tentang apa yang akan dia alami di masa depan. 
 

Menghitung jumlah penduduk Jakarta yang tiap 
tahunnya bertambah, persoalan ibukota yang makin 
kompleks, permasalahan personal seseorang dengan 
lingkungan masyarakat serta kebimbangan dalam 
memilih keputusan, disitulah seorang Tarot Reader 
dibutuhkan sebagai seorang teman, kawan, sahabat, 
kakak, sodara, penasehat. Pangsa konsumen Jakarta 
sangatlah besar, tinggal bagaimana kita memilih “kelas” 
konsumen kita. 

 
Untuk anda yang baru saja mulai terjun sebagai 

seorang Reader, perbanyak koneksi juga bisa membantu 
mempermudah anda menambah jam terbang. Di 
Jakarta, anda bisa bergabung dengan FB Klubtarot 
Jakarta, Semarang ada Komunitas Tarot Semarang, 
Surabaya punya Klub Tarot Surabaya, Orachles di 
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Malang, serta teman teman lain di Padang, Bali, dan kota 
kota lain. 

 
Mari ber sinergi untuk Memasyarakatkan Tarot 

dan Men Tarot kan Mayarakat. 
 

Salam Tarot 
 
 

Magically Logic 
 
Atarotboy   
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Tarot Dan 
Ilustrasi Masa 
Depan 

Oleh Aryoputro Nugroho 
 

 
 
 

Tarot Reading bukan semata-mata 
mengenai pembacaan prospek ramalan saja. 
Ramalan merupakan perkiraan akan sesuatu 
yang akan terjadi. Ramalan itu bagaikan 
prakiraan cuaca untuk hari esok atau ke depan 
apakah akan cerah,mendung atau turun hujan 
pada tanggal tanggal tertentu. Dalam ramalan 
cuaca disiplin tersebut bisa didapat dari 
observasi pola tekstur awan, kelembaban,  
pencatatan temperatur suhu, tekanan udara, 
sekelompok grup burung-burung di atas laut 
hingga pencitraan satelit.  
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Suatu ramalan dapat mencakup segala hal, 
seperti ramalan cuaca, ramalan kondisi ekonomi, 
ataupun ramalan politik, dsb yang merupakan batas 
kemampuan kognitif Intuisi. Karena sifatnya perkiraan, 
maka konteks ramalan ini dapat tidak terjadi atau salah.  

 
Masih hangat di pikiran kita mengenai ramalan 

kiamat 21-12-2012 dilihat dari asumsi habisnya 
tanggalan suku maya yang lalu disimpulkan sebagai 
kiamat oleh seorang  Hippie penulis buku “The Mayan 
Factor” yaitu Jose Arguelles. Lalu apa yang terjadi ? 
Teringat pada tanggal tersebut itu adalah hari Jumat 
saya sedang melakukan pelatihan untuk komisi 
Ombudsman. Situasi dari pagi-siang sangat terang 
benderang lalu di sore hari turun hujan cukup besar. 
Tapi tidak ada apa-apa toh buktinya Bumi kita masih 
utuh sampai sekarang. 
 

Apa itu kegiatan ramalan ? apakah masyarakat 
dengan sifat sifat kebajikan beserta subsistem kekacauan 
norma serta bergeraknya kemelekatan hasrat naluriah 
manusia adalah posisi absolut takdir ? prospek ini 
mengatakan nilai sosial umum tentang masa depan. 
Survey internasional mengindikasi level tinggi 
ketidakbahagiaan dimanapun dalam bumi termasuk di 
Negara-negara maju.  

 
Di saat mayoritas penduduk menyatakan dirinya 

pada sudut pandang pesimis dan area abu-abu (Grey 
area) untuk kehidupan lebih baik untuk sekarang dan 
kemudian (hereafter), Beberapa visionaris melihat secara 
optimis mengenai konsep ideal Negara tidak dapat 
mendeskripsikan niat dan makna kebahagiaan lebih 
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lanjut. Society membutuhkan visioner makna, bukan 
pemimpi. Di saat mereka tercukupi kebutuhan akan 
makna, maka akhir akan memunculkan dirinya. 
 

Halangan terbesar bagi seorang manusia dalam 
pengembangan diri adalah minimnya pengetahuan 
(Lack of Knowledge) tentang sifat alami kesadaran 
(Consciousness). Jika kita melihat ke dalam diri kita secara 
proses per proses dengan cara berpikir, suatu saat 
manusia akan menyadari bahwa pikiran akan bergerak 
secara spontan berulang-ulang secara bawah sadar 
(Subconsciouss) tanpa perlu dinyatakan.  

 
Kemudian pikiran akan menjadi mengarah pada 

ide-ide atau pola tindakan yang terjadi seringkali 
berdasarkan  keputusan berbasis pertimbangan – 
pertimbangan pikiran. Fungsi pengambilan keputusan 
(Decision Taking) adalah suatu ilusi megah fungsi 
Consciousness manusia itu sendiri dengan kecepatan 
frekuensi pikiran yang sangat hebat, Pikiran (Mind) 
membuat pilihan berdasarkan Jutaan keping data, 
korelasi dan projeksi jauh menurut komprehensi 
kesadaran. Ini adalah fungsi global manusia yang 
didominasi oleh pola energi dimana pengetahuan 
dinamis non linear akan menarik keinginan. 
 

Bagaimanapun, beberapa ramalan - ramalan 
prediktif akan bersifat menjadi dosa bagi mereka yang 
membenarkan (bagi Tarot Reader) dan dosa bagi 
mereka yang mengimani (bagi klien). Padahal masa 
depan adalah sesuatu yang belum tentu terjadi. Jika 
dianalogikan oleh Kebun Tuhan dan manusia – 
manusia, bahwa manusia diberikan limitasi dalam 



 

330 

 

rangka bermain dalam kebun Tuhan. Ada 
parameter,rambu, pagar, rumput, buah dan bunga serta 
larangan-larangan tertentu untuk berada di area 
tersebut.  

 
Manusia-manusia berkemampuan meramal 

pada dasarnya tidak diperkenankan untuk bermain 
dalam Kebun Tuhan. Apalagi sambil berlarian dan 
memetik bunga dan buah di dalam area itu. Siapapun 
akan  kesal dengan penerobosan (trespassing) kebun itu 
apalagi tanpa izin pemilik. Ada  Individu-Individu itu yang 
mengikuti rambu, namun pada implementasinya 
memang ada juga individu yang memasuki areal kebun 
untuk kepentingan tertentu. Pembuktian pihak 
Trespasser area kebun akan sulit untuk dideteksi 
manusia. Seandainya terdeteksi, manusia sebagai 
makhluk yang sadar (Consciouss) perlu mengingatkan.  

 
Namun itu bukan domain manusia untuk 

menindaklanjuti dan menghakimi. Mengingat posisi 
limitasi-limitasi indrawi manusia pada hakikatnya. 
Lagipula sungguh mengerikan bagi seorang Tarot 
Reader yang bermain di wilayah prediktif seperti 
umur,siapa jodoh,kepastian masa depan dst dengan 
membenarkan tanpa mempunyai  Reasoning Basis yang 
kuat untuk klien. Walaupun pada faktanya kadang 
seorang Tarot Reader dituntut untuk menjawab wilayah 
Kebun Tuhan sesuai permintaan dari klien. Akan tetapi 
bagaimanapun area itu adalah tetap domain prerogatif 
pencipta. Seorang Tarot Reader yang Consciouss wajib 
perlu meminta izin untuk memasuki domain prediktif 
kepada pencipta. 
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Dalam konteks berpikir Prediktif pada seorang 
Tarot Reader, opsi kemungkinannya ada 3. Yaitu 
memang mereka dengan berkemampuan intuitif, 
mempunyai kemampuan analisa psikologis dan prediktif 
tapi limitatif yang dengan pengetahuan seadanya atau 
kata lain (Maaf) seperti orang sok tahu. Jika seorang 
Tarot Reader intuitif, artinya dia dapat melompat pada 
suatu konklusi anak tangga ke 10 tanpa harus melalui 
fase anak tangga 9,8,7. Lalu apa yang dimaksud dengan 
keadaan intuitif? Dengan Menjadi Intuitif Dalam “Fungsi 
Normal”, logika akan menyaring perasaan, emosi dan 
bahkan intuisi kita.  

 
Namun dalam keadaan intuitif, intuisi menjadi 

pendahulu bagi pengindraan lainnya. Kemampuan 
Intuitif dapat membawa seseorang manapun untuk 
membawa seseorang lompat ke anak tangga 10 
tersebut. Yang secara umum terbagi jadi 4 yaitu Baik 
dengan input terawangan (Clairvoyance), suara 
(Clairaudio),input rasa (Clairsentience) dan Input 
mengetahui dengan sendirinya (Claicognizance).  

 
Seorang Tarot Reader dengan analisa psikologis 

dia biasanya membaca klien layaknya seorang berprofesi 
Counsellor Psychologist dengan pembacaan dari inti 
apa yang diceritakan dengan kemudian menggunakan 
Tarot Card sebagai media pembantu pemberian Solusi.  

 
Namun untuk seorang Tarot Reader Prediktif-

Limitatif, biasanya dia berlaku sebagai Card Interpreter 
saja. Dia akan terlimitasi oleh pemahaman makna kartu 
based on the book, Belief, dogma, kata orang, 
Pembenaran, Penghakiman (Judgment) dan limitasi 
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Rasional dia. Siapapun perlu mewaspadai dan 
mengingatkan kriteria Tarot Reader yang terakhir. Karena 
kegiatan Tarot Reading sesungguhnya berhubungan 
dengan Hakikat perjalanan hidup seseorang. Sungguh 
akan fatal Implikasinya jika Tarot Reader kategori ini 
membaca “Pathway” klien dengan limitasi sebagaimana 
saya utarakan di atas. Meminjam bahasa yang 
dipopulerkan oleh rekan Tarot Reader saya dari Klub 
Tarot Jakarta.  
 

Seorang Tarot Reader atau peramal 
menggunakan kemampuan kognitif otak kanan untuk 
berpikir intuitif. Intuisi bukan berasal dari hasil analisis 
informasi dari luar. Intuisi adalah hasil perenungan 
(reflection) dan bukan pemikiran (thinking).  

 
Informasi bagi pijakan untuk intuisi jauh lebih 

luas dari pada data ekstern yang situasional. Sistem 
sibernetik otak manusia menyelesaikan milyaran 
hitungan dalam hitungan nano detik untuk 
menghasilkan satu intuisi yang tepat. Kerap disebut 
'hunch', firasat, wangsit, pencerahan - atau apalah - 
tetapi intinya tetap sama saja.  

 
Intuisi dikerjakan oleh bagian kecerdasan intuitif 

otak kanan yang berbeda dengan kecerdasan rasional 
intelektual otak kiri. Input Intuisi sering dikritik memiliki 
reputasi yang meragukan. Setidaknya paradigma berpikir 
konvensional menolaknya sebagai sesuatu yang tidak 
dapat diraba, mistis, halusinatif, tidak dapat dipercaya 
dan dianggap sebagai domain para wanita.  
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Sedangkan Para pria akan menjadi intuitif 
apabila mereka memang diizinkan memiliki firasat 
mendalam atau insting terhadap suatu hal. Itu adalah 
mitos yang sangat keliru. Wanita tidaklah selalu lebih 
intuitif dibandingkan pria,begitu pula sebaliknya.  

 
Mungkin, karena intuisi dianggap bukan sebagai 

proses rasional, maka ia dihubungkan dengan sifat 
wanita. Sementara, pikiran rasional diasumsikan menjadi 
wilayah otak pria. Pada kenyataanya, wilayah yang 
sebenarnya diasumsikan sebagai pekerjaan wanita 
merupakan sisi kemampuan kognitif dari otak kanan. 

 
Secara obyektif,informasi intuitif adalah valid. 

Mungkin karena intuisi berbicara pada kita melalui 
bahasa simbol-simbol, potongan-potongan realitas 
dengan gaya Non Linear, maka ia kerap disalah artikan 
sebagai sesuatu yang subjektif. Kenyataanya, input Intuisi 
membutuhkan umpan balik eksternal dan pembuktian 
setepat para ilmuwan dalam mengimplementasikan 
metode ilmiah. Bahkan seorang Albert Einstein 
mengakui bahwa kebenaran ilmu pengetahuan 
pertama kali diungkapkan melalui intuisi dan baru 
kemudian dibuktikan dengan Logika. Begitupun dalam 
ruang lingkup Tarot Reading, Intuisi akan datang di saat 
tidak terduga. Kabar Intuisi kadang bersifat mencerahkan 
hingga mengejutkan mereka yang mendengar.  

 
Namun bukan berarti setiap input itu 

merupakan kebenaran absolut, bisa jadi itu berubah 
karena perjalanan hidup takdir seseorang bersifat sangat 
kompleks dan misterius.  
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Sehubungan dengan variabel probabilitas masa 

depan, pada dasarnya takdir manusia setiap saat bisa 
berubah. Sama halnya seperti prakiraan cuaca, besok 
diramal terang ternyata hujan. Dikira hujan orang – 
orang sudah membawa payung ternyata tidak terjadi 
apa-apa.   

 
Masa depan akan berubah dengan catatan jika 

manusia memang berniat (Intent) untuk merubah 
dirinya di fase saat ini (Present times) dan Hereafter. 
Dalam berkehendak (Willing), manusia menyatakan dan 
menimbang,namun manusia juga berniat dan 
memilihnya. Dalam konteks Willing sebagai tindakan 
mengetahui pilihan tujuannya, konsep diri (ego) 
terepresentasi dan mengendalikan dirinya. Manusia tidak 
dapat menjalani kehendaknya tanpa niat. Manusia 
adalah esensial sebagai manusia yang berkehendak.  

 
Bagaimanapun manusia mempunyai kapabilitas 

untuk memilih apa yang mereka suka dan memilih apa 
yang mereka inginkan. Tiap masing masing jalur pilihan 
akan mempunyai konsekuensi, kontur,pola,tekstur jalan 
gelombang, bahkan kadang jebakan. Maka baik halnya 
seorang Manusia perlu berpikir matang dan 
komprehensif  terhadap apa yang akan ia tempuh dari 
segala aspek dan perspektif sebelum melakukan 
Decision Taking. Karena tiap jalur pilihan hidup yang 
dilalui mempunyai karakteristik resiko dan keunggulan 
(Risk and Advantage).  
 

Layaknya seorang manusia dalam perjalanan 
hidup baik dari sisi seorang Tarot Reader atau Klien 
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terkait proses Unifikasi diri dengan Allah/Tuhan/Pencipta 
(You name it) masing-masing Individu perlu untuk 
memahami dirinya sendiri terlebih dulu. Consciouss akan 
posisi Pikiran-Tubuh-Jiwa sebagai siapa ? Apa tugas 
anda ? Pertanyakanlah semua informasi selaku manusia 
berpikir dan jangan telan mentah-mentah. “Believe 
nothing, no matter where you read it, no matter if I have 
said it, unless it agrees with your own reason and 
common sense.” #Buddha.  

 
Bukan maksud saya untuk mengkritisi bahkan 

melemahkan suatu paradigma hidup, agama, 
kepercayaan, ideologi, perspektif siapapun. Silahkan saja 
percaya Tarot Reader, Peramal, Pemuka Agama, dosen, 
Psikolog asalkan telah melalui proses panjang pemikiran, 
Reflection, Reasoning, klarifikasi untuk kemudian dapat 
diterima menurut  kejernihan akal pikiran dan tentunya 
proses pembuktian secara empiris.  
 

Kemarin FQ mungkin adalah seorang Tarot 
Reader yang berkredibilitas buruk. Lalu ada salah 
seorang Tarot Reader senior mengkerdilkan integritas 
serta nama baik dia. Namun detik pun berputar dan 
waktu kian bergerak. Anything can change, Tarot 
Reader FQ boleh start terakhir dalam pertandingan 
Marathon dan Tarot Reader Senior mulai terlebih 
dahulu.  

 
Namun apakah berarti si FQ pasti kalah ? Belum 

tentu.. Dengan keuletan, penggalian pemahaman, 
ketulusan menolong, non commercial oriented mereka 
akan membuahkan cahaya kemenangan yang 
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menerangkan jalan siapapun. Jika bukan sekarang maka 
kemenangan akan diraih nanti.  

 
Hidup bukan siapa yang kita Pandang atau kita 

nilai. Namun konstruksinya justru mengarah kepada apa 
yang bisa dilakukan untuk menciptakan sesuatu yang 
lebih baik. Nantikan Buku  Saya Soon enough. 
  
Daftar Pustaka 

1. Juswan Setyawan – Di seberang Naluri dan 
Intuisi  

2. Laura Day – Practical Intuition 
3. David R Hawkins PhD –  Power Verses Force An 

Anatomy of Consciousness  
4. Louis Leahy – Human Being a Philosophical 

Approach. 
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Bagaimana Saya 
Berkembang 
Bersama Tarot 
Saya 

Oleh Rissa Amalia 
 

 
 
 

Bagi saya, tarot bukan lagi 
setumpuk kartu yang digunakan untuk 
“meramal”. Tarot telah menjadi sebuah 
kompas yang menunjukkan kemana 
langkah yang harus saya ambil bila 
dihadapkan dalam persimpangan. 
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Perkenalan saya dengan tarot terjadi secara 
kebetulan, tanpa niatan mempelajarinya sama sekali. 
Berawal dari sebuah paket buku dan kartu yang saya 
temui di sebuah toko buku, terbersit niat iseng untuk 
bermain-main dengan tarot. Bahkan saya baru tahu 
bahwa tarot dapat dipelajari, bukan hanya bisa dibaca 
oleh mereka yang mempunyai “bakat”. 

 
Dengan berbekal keisengan, akhirnya saya 

membaca tarot berbekal panduan buku dari paket yang 
sama. “Kebetulan” bacaan-bacaan saya termasuk tepat 
dengan kejadian yang akan dialami, sayapun semakin 
tertarik dengan keajaiban tarot. Namun pada akhirnya 
kejadian-kejadian beruntun dan tidak menyenangkan 
terjadi berdasarkan tebaran kartu yang saya buat. Saya 
menjadi “takut” untuk membaca lebih banyak. Sayapun 
berhenti bermain-main dengan tarot, dan menyimpan 
paket buku beserta kartu tersebut untuk selama-
lamanya. 

 
Ternyata tarot sudah ditakdirkan untuk menjadi 

sahabat terbaik saya, sehingga jangka waktu selama-
lamanya tersebut hanya berlangsung empat tahun. 
Tanpa sengaja saat berjalan-jalan di sebuah toko buku di 
bandara, saya menemukan sebuah panduan buku 
tentang tarot yang lebih lengkap, dengan warna warni 
dan ilustrasi yang menarik. Kerinduan untuk mempelajari 
tarot kembali dalam benak saya, namun kali ini lebih 
kuat.  

 
Dari buku itulah saya akhirnya benar-benar 

mengerti sejarah tarot, penggunaannya secara benar, 
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bahkan cara merawatnya. Saya juga baru mengerti 
bahwa ada kartu tarot lokal, import, imitasi, dan original. 
 

Sebuah hukum alam semesta yaitu bila kita 
menginginkan sesuatu dengan sungguh-sungguh, 
maka pikiran itu akan menarik segala sesuatu yang kita 
butuhkan ke arah kita. Ya, seperti magnet. Hanya dari 
keinginan yang kuat tersebut, secara “kebetulan yang 
bukan kebetulan” saya terhubung dengan para praktisi 
tarot profesional yang saya butuhkan untuk 
perkembangan saya dalam belajar.  

 
Salah satunya adalah Rendy Fudoh, figur yang 

selalu saya kagumi dalam kedalaman cara berpikir 
rasionalnya, gaya bicara blak-blakan, namun selalu 
rendah hati dan tidak pelit ilmu. 
 

Akhirnya saya mempelajari tarot dari berbagai 
sumber, menganalisa cara membaca para tarot reader, 
mengaplikasikannya dalam cara membaca saya sendiri, 
dan menemukan style saya sendiri dalam membaca. 
Saya tidak lagi ingin tahu apa yang akan terjadi dari 
bacaan tarot, tetapi lebih kepada menetapkan tujuan 
yang ingin saya capai, kemudian mencari tahu cara 
terbaik untuk mencapainya, melalui tarot. 

 
Saya juga selalu “memetakan” apa yang akan 

saya lalui selama satu tahun ke depan dengan tebaran 
“a year ahead”. Dengan bantuan “peta” ini saya menjadi 
tidak buta dan menerka-nerka akan kemana saya selama 
satu tahun ke depan. Metode ini bukanlah meramal, tapi 
pada akhirnya akan terjadi suatu kecocokan antara apa 
yang terlihat di kartu dan akhirnya terjadi. Setiap awal 
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dan akhir bulan, saya akan membuka tiap kartu yang 
telah terbuka yang mewakili ke-duabelas bulan, 
merenungkannya, belajar darinya, dan mengambil 
hikmah dari apa yang akan dan telah terjadi. Kadang 
saya memisahkan kartu tersebut dari deck-nya, 
membawanya dan melihatnya bila saya belum 
memahami arti kartu tersebut. 

 
Untuk periode-periode singkat dalam hidup 

saya, saat merasa tertekan, atau sulit mengambil 
keputusan, tarot tetap menjadi pilihan. Tarot merupakan 
metode konseling pribadi yang sangat pribadi, memaksa 
kita untuk jujur pada diri sendiri.  

 
Setiap orang akan memiliki batas dimana ia 

dapat bercerita kepada orang lain. Bahkan pada diri 
sendiripun kadang seseorang masih memiliki ego, sulit 
mengakui kekalahan, kekurangan, sifat-sifat jahat, iri hati, 
maupun luka lama yang terpendam di alam bawah 
sadar. Namun tarot, akan menjadi sebuah cermin yang 
memantulkan kembali apa yang tidak terlihat dan tidak 
kita sadari, memaksa kita untuk mengatakan iya, dan 
mengerti akar dari permasalahan yang kita alami. 
 

Itulah yang saya sadari ketika membaca kartu-
kartu yang tersebar, yang sekilas tidak relevan. Namun 
akhirnya saya dipaksa untuk jujur dan melihat lebih 
dalam. Ya, setiap kartu tentu relevan. Yang tidak relevan 
adalah sikap saya yang keras kepala, selalu menyangkal 
bila dipaparkan pada sesuatu yang terlihat tidak 
menyenangkan.  
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Akhirnya dari tarotlah saya belajar lebih 
menguasai diri, melihat ke dalam akan apa yang salah. 
Tarot memang merupakan cermin pribadi yang 
membantu mengangkat apa yang ada di alam bawah 
sadar kita, bahkan sesuatu yang telah lama direpresi. 
Sebuah gambar disertai simbol-simbol yang 
menyertainya, adalah lebih dari selembar kartu. Dari situ 
kita belajar mengenali diri pribadi, apa yang terlupa, 
harapan-harapan terpendam, bahkan kita dapat 
memprogram bawah sadar kita untuk mendapatkan 
apa yang kita inginkan. 
 

Hingga kini saya masih terus belajar mendalami 
tarot, karena begitu banyak manfaat yang bisa 
didapatkan dari setumpuk kartu tersebut. Menggali 
potensi diri, tepatnya, yang lebih sering saya aplikasikan 
dalam kehidupan sehari-hari.  
 

Apa yang telah saya dapatkan selama 2 tahun 
terakhir menekuni tarot, adalah sebuah pengendalian 
diri yang lebih baik, hubungan yang harmonis, karir 
yang meningkat, dan impian-impian yang sebagian 
telah tercapai. Dan semua itu, ya, dari setumpuk kartu. 
Setumpuk kartu, pemahaman yang dalam, dan 
penerimaan diri. 
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Perjalanan 
Arkana Mayor 

Oleh Leonardo Rimba 
 

 
 
 

Arkana mayor artinya jalan utama. 
Ada 22 kartu Arkana Mayor. Ini kartu-
kartu yg melambangkan jalan spiritual. 
Bisa juga melambangkan alam bawah 
sadar. Dunia archetype atau type-type 
utama. Type utama atau archetype 
adanya cuma di dalam kesadaran 
manusia. Bisa disadari, bisa pula tidak 
disadari. Kalau tidak disadari, kita katakan 
berada di alam bawah sadar. Bukan 
berarti tidak ada. Ada, tetapi manusianya 
tidak menyadarinya. Yang tidak disadari 
ini akan muncul dengan sendirinya ketika 
dilakukan pembacaan tarot. 
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Penanya akan mencabut satu kartu, dan ketika 
kartu itu ternyata Arkana Mayor 0. The Fool, maka 
pembaca tarot akan tahu apa maknanya. Maknanya 
adalah pilihan. Bisa menjadi baik, kalau mau. Bisa pula 
menjadi jelek. Bisa menikah dengan yg sekarang, kalau 
mau. Bisa pula tidak. Semuanya tergantung dari Ego. 
Jadi, Ego masih bisa menentukan apa yg akan 
diambilnya saat ini. Apa yg diambilnya saat ini akan 
mempengaruhi masa depan. Apa yg diambilnya saat ini 
juga bisa mempengaruhi masa lalu. Masa lalu adalah 
persepsi, cara pandang, dan itu bisa dipilih. Dipilih oleh 
Ego. Ego mau apa? Dan Arkana Mayor I. The Fool 
memberikan jawaban pilihan. Pilihan kita gunakan untuk 
kata kunci bagi I. The Fool. Elemennya udara. 
 

Arkana Mayor I. The Magician berarti kemauan. 
Maunya apa? Kalau ada kemauan pasti ada jalan. 
Jalannya seperti apa tentu saja belum terlihat. Disini kita 
baru lihat ada kemauan atau, lebih tepat lagi, kekuatan 
kemuan. Kekuatan kemauan anda membawa anda 
untuk belajar tarot dengan serius tanpa perlu merasa 
tegang. Tanpa takut membuat kesalahan karena kita 
semua harus melewatinya. Salah merupakan hal yg 
wajar.  

 
Yg tidak wajar adalah apabila salah terus-

menerus. Salah melangkah pada awalnya, tetapi karena 
ada kemauan, maka kesalahan itu bisa langsung 
diperbaiki. Kemauan memperbaiki kesalahan. Kemauan 
bertahan. Kemauan bekerja. Kemauan hidup. Segalanya 
adalah kemauan. Archetype atau type utama yg ada di 
dalam kesadaran setiap manusia. Kemauan kita pakai 
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sebagai kata kunci untuk I. The Magician. Elemennya 
udara. 
 

Arkana Mayor II. The High Priestess berarti 
kebijaksanaan. Kebijaksanaan sebagai jalan spiritual 
biasanya tidak terlihat secara fisik. Dengan kata lain, 
tersembunyi atau laten. Dan sifatnya feminin sekali. 
Semua kebijaksanaan bersifat feminin. Energi bulan. 
Elemen air. Kalau kartu ini muncul, kita bisa bilang 
bahwa Ego diberikan saran oleh alam bawah sadarnya 
sendiri agar mulai sekarang menggunakan itu 
kebijaksanaan yg ada. Ada tetapi tidak digunakan.  

 
Dan karena tarot bisa digunakan untuk 

konseling, maka alam bawah sadar penanya 
menuntunnya untuk mencabut kartu ini. Bisa berarti 
dirinya sendiri. Bisa pula berarti subyek lain yg 
ditanyakan. Bisa berarti suatu situasi. Arti spiritual 
memang ada, tetapi tidak selalu. Untuk sebagian besar 
pencaharian solusi, intuisi kita memunculkan pengertian-
pengertian yg gamblang. Mudah dicerna, dan memang 
bisa langsung dimengerti oleh penanya. Tidak perlu kita 
menggunakan bahasa "tinggi" seolah-olah benar 
sedang membawa pencerahan spiritual. Tidak begitu. 
Ada jalan spiritual lewat kartu tarot, tetapi itu hal lain. 
Disini kita membatasi diri untuk mempelajari tarot bagi 
pencaharian solusi. Arkana Mayor II. The High Priestess 
memiliki arti kebijaksanaan. Kita pakai kata itu sebagai 
kuncinya. Elemennya air. 

 
Arkana Mayor III. The Empress berarti 

keberuntungan. Beruntung karena bumi terus menerus 
menghasilkan padi. Beruntung karena ada musim hujan 
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selama setengah tahun, dan setelah itu ada musim 
kering, yg tidak perlu disesalkan karena setengah tahun 
berikutnya akan kembali lagi ke musim hujan. Dan bumi 
yg ditebari benih akan memunculkan panen yg 
diharapkan. Beruntung karena ada hasil senantiasa. Hasil 
yg muncul dari tanah. Elemennya memang tanah.  

 
Sifatnya menghasilkan dan menghasilkan. Pasif 

tapi menghasilkan apabila ada yg menanam. Dan Ego 
disini disebut beruntung apabila kartu ini dicabutnya. 
Beruntung secara laten, tersembunyi, karena belum 
tentu Ego sudah merasakan hal itu. Ego kebanyakan 
berada di persepsi, dan ini terkadang menyesatkan. 
Persepsi bilang buntung, walaupun faktanya beruntung. 
Ketika kartu ini muncul, alam bawah sadar Ego bilang, 
cobalah menerima keberuntungan anda. Beruntung 
adalah kata kunci bagi Arkana Mayor III. The Empress. 
Elemennya tanah. 
 

Arkana Mayor IV. The Emperor berarti logika. Ini 
adalah archetype atau type utama yg melambangkan 
kemampuan otak manusia untuk bernalar secara logis. 
Berurutan antara sebab akibat. Ada sebab, dan ada 
akibat. Ada pilihan yg bisa diambil dan tidak diambil. Ada 
sumber pemasukan dan biaya pengeluaran. Ada 
pekerja, dan ada lahan. Semuanya menjadi bahan 
pertimbangan, dan bisa dijabarkan secara urut dan 
rasional. Yg melakukannya adalah logika, kemampuan 
berpikir logis yg ada di diri Ego, walaupun mungkin tidak 
dirasakannya. Atau tidak diketahuinya. Atau belum 
sepenuhnya pernah dipelajari dan dimengerti.  
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Ego menganggap memang sudah seharusnya 
seperti itu. Pedahal tidak harus. Kemampuan berpikir 
logis tidak ada di semua orang. Kalaupun ada, jenis dan 
kualitasnya berbeda-beda. Potensi memang ada, dan 
jelas disarankan untuk dipakai apabila kartu ini keluar. 
Arkana Mayor IV. The Emperor berarti logika. Elemennya 
api. 

 
Arkana Mayor V. The Hierophant berarti 

organisasi. Ini tipe ideal hubungan manusia di dalam 
jenjang-jenjang kepangkatan. Bisa berarti pejabat, bisa 
berarti pengambil keputusan di dalam organisasi yg 
cenderung bersifat keagamaan. Biasanya organisasi 
keagamaan atau adat istiadat, apabila ditanyakan, bisa 
muncul dalam bentuk kartu ini.  

 
Apabila benar muncul, maka artinya Ego 

disarankan untuk masuk ke dalam organisasi, dan 
menempatkan dirinya disana. Bisa pula berarti untuk 
mencari pengesahan diri lewat organisasi keagamaan. 
Pernikahan, misalnya. Itu ritual, dan diatur oleh arkana 
mayor yg satu ini. Secara umum kita bisa bilang, bahwa 
kartu ini memperlihatkan para pejabat di dalam 
organisasi besar, yg berwenang memutuskan banyak 
hal penting. Kata kuncinya organisasi, elemennya tanah. 
 

Arkana Mayor VI. The Lovers berarti komunikasi. 
Komunikasi yg akrab sekali, seperti antara sepasang 
kekasih. Bisa berarti komunikasi yg tidak diucapkan, tapi 
sama-sama dimengerti. Saling pengertian merupakan 
komunikasi juga. Elemennya udara. Udara memang 
elemen komunikasi, baik secara verbal lewat kata-kata, 
maupun non verbal lewat gerak tubuh.  
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Ada pula komunikasi antar pikiran yg kita sebut 
sebagai telepathy. Semuanya diatur oleh arkana mayor 
ini. Komunikasi kita pakai sebagai kata kunci disini. 
 

Arkana Mayor VII. The Chariot berarti 
kesuksesan. Sukses karena bisa naik ke atas dan turun ke 
bawah. Ada sesuatu yg menyambung. Tidak berdiri 
sendiri, tetapi menyambung dan berjalan. Sukses selalu 
seperti itu pengertiannya, tidak ada yg sukses dalam 
dirinya sendiri. Semuanya harus berhubungan dengan 
hal lainnya. Ada persepsi, ada hubungan, dan ada 
pengakuan. Kesuksesan kita pakai sebagai kata kunci 
disini. Elemennya air. 

 
Arkana Mayor VIII. The Strength berarti kekuatan. 

Kekuatan batin untuk menaklukkan kekuatan fisik. 
Kemampuan untuk bertahan dalam kesulitan. Infiltrasi 
untuk mencapai kemenangan. Seorang perempuan di 
tengah sekumpulan lelaki, dan berhasil menjalankan 
peran, yg bahkan tidak bisa dilakukan oleh satu pun laki-
laki disana. Itu antara lain makna dari arkana mayor yg 
satu ini. Secara umum kita bisa bilang, artinya adalah 
kekuatan. Elemennya api. 

 
Arkana Mayor IX. The Hermit berarti penuntun. 

Ada penuntun di dalam diri, yg dari dahulu sampai 
sekarang selalu memperlihatkan jalan di malam gelap. 
Dalam alam pemikiran keagamaan bisa disebut sebagai 
malaikat. Atau leluhur kalau mengikuti alam pemikiran 
tradisional.  

Maknanya sama saja, yaitu bantuan berupa 
petunjuk yg datangnya dari dalam diri sendiri. Ego tiba-
tiba tahu kemana harus melangkah. Ada yg 
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memberinya arahan. Bukan orang lain, melainkan 
kesadarannya sendiri. Dan secara simbolik, digambarkan 
oleh kartu ini. IX. The Hermit, artinya penuntun. 
Elemennya tanah. 

 
Arkana Mayor X. The Wheel berarti 

keberuntungan. Ada roda yg berputar, tidak bisa 
kemana-mana, dan ketika berhenti anda turun. Anda 
turun di tempat dimana anda naik. Dan itulah 
keberuntungan, artinya anda tidak kehilangan satu pun. 
Bisa pula berarti jodoh. Ego menanyakan tentang 
seseorang, ingin tahu apakah orang ini jodohnya. Atau 
ingin tahu tentang perusahaan, apakah akan diterima di 
perusahaan ini. Ini Pertanyaan Ya-Tidak.  

 
Kita harus cari kartu-kartu tindakan untuk 

menentukan probabilitas dari jawaban yg dicari. 
Apapun kartu tindakan yg muncul, apabila ada X. The 
Wheel, maka artinya ada suatu kaitan keberuntungan 
disitu. Keberuntungan yg mungkin pula bisa berarti 
jodoh apabila kartu-kartu lainnya menjawab ya. Ya, dan 
ada kartu X. The Wheel, maka artinya jodoh. 
Keberuntungan kita pakai sebagai kata kunci bagi kartu 
ini, elemennya api. 

 
Arkana Mayor XI. Justice berarti keadilan. 

Keadilan berdasarkan hukum. Secara legal dan bukan 
kira-kira saja. Setidaknya berdasarkan aturan-aturan yg 
jelas. Ada pertimbangan. Ada benarnya, dan ada 
salahnya, dan ada keputusan tentang yg mana yg lebih. 
Apakah lebih benar ataukah lebih salah. Keadilan adalah 
kata kunci pagi XI. Justice. Elemennya api. 
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Arkana Mayor XII. The Hanged Man berarti 
kreatifitas. Kemampuan menggunakan kreasi baru, 
ciptaan baru, terobosan baru. Belum pernah digunakan 
sebelumnya, tetapi dapat digunakan. Kalau digunakan 
bisa memecahkan kebuntuan yg dialami. Kreatifitas kita 
pakai sebagai kunci bagi kartu ini, elemennya air. 
 

Arkana Mayor XIII. Death berarti perubahan. 
Perubahan dari jenis hubungan yg satu ke jenis 
hubungan yg lainnya. Kalau tadinya akrab, maka 
sekarang renggang. Kalau tadinya jauh, maka sekarang 
dekat. Bukan berarti jelek, melainkan perubahan semata. 
Dan sebagai suatu archetype, kartu ini menyarankan 
dilakukannya perubahan dalam hubungan antar 
pribadi.  

 
Ego merasa hubungannya sekarang tidak baik, 

tidak semesra dulu, lalu bertanya apa yg harus dilakukan. 
Dicabutnya satu kartu, dan ternyata XIII. Death. Artinya, 
alam bawah sadarnya menyarankan agar hubungan itu 
dirubah. Dirubah bentuknya dari satu hal ke hal yg lain. 
Cukup digeser saja dari terlalu akrab ke biasa saja. Atau 
dari biasa saja ke akrab. Cuma berubah. Tetapi ada 
energinya. Besar sekali apabila dilakukan, makanya 
perubahan menempati satu kartu dari antara 22 kartu-
kartu spiritual. Perubahan kita pakai sebagai kunci bagi 
XIII. Death. Elemennya air. 
 

Arkana Mayor XIV. Temperance berarti 
penyembuhan. Penyembuhan banyak macamnya, 
biasanya antara manusia ke manusia lainnya. Bisa juga 
seorang manusia yg menyembuhkan dirinya sendiri. 
Ada sesuatu yg dibagi sehingga seimbang disini. Kalau 
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seimbang artinya sembuh, normal kembali, bisa berjalan 
seperti semula. Kalau tidak seimbang, yg sebaliknya 
terjadi. Sakit bukan berarti sesuatu tidak bekerja, 
melainkan ada sesuatu yg lebih atau kurang. Tidak 
seimbang, jadinya sakit. Dan penyembuhan adalah 
mengembalikan keseimbangan. Keseimbangan Ego, 
keseimbangan obyek yg ditanyakan, ketika tercapai 
namanya adalah penyembuhan. Penyembuhan kita 
pakai sebagai kunci XIV. Temperance. Elemennya api. 
 

Arkana Mayor XV. The Devil berarti obsessi. 
Obsessi artinya sesuatu yg mau tidak mau harus 
diperoleh. Tidak bisa tidak harus dijalani juga. Ingat, ini 
kartu-kartu spiritual, bisa dibilang kartu takdir, walaupun 
kita lebih longgar menggunakannya. Kita tidak bilang 
ada takdir yg pasti harus terjadi. Tidak begitu. Menurut 
pengertian saya, takdir adalah kalau sudah terjadi. Sudah 
merupakan fakta di masa lalu, dan tidak bisa diubah lagi. 
Itu takdir.  

 
Ada pula yg belum terjadi, tapi kita bisa merasa 

lebih pasti untuk bilang bahwa sesuatu itu pasti terjadi. 
Yg seperti ini bisa juga dibilang sebagai takdir, walaupun 
bukan takdir yg sudah terjadi. Kalau belum terjadi, 
bahasa Inggrisnya "destiny". Jalan hidup. Dan kita 
manusia tidak mau sembarangan menggunakan istilah 
jalan hidup. Kita tahu hidup ini tidak pasti. Kalau sudah 
pakai istilah jalan hidup, artinya kita tahu bahwa 
memang inilah jalannya. Bukan yakin lagi, melainkan 
tahu pasti. Dan biasanya yg menyebabkan adalah 
obsessi. Sesuatu yg terus menerus ada di dalam pikiran 
dan perasaan Ego. Tidak bisa dilepaskannya. Harus 
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diperolehnya juga. Obsessi akan kita pakai sebagai kunci 
bagi XV. The Devil, elemennya tanah. 
 

Arkana Mayor XVI. The Tower berarti 
keruntuhan. Ada satu bangunan tinggi menjulang ke 
langit, tiba-tiba runtuh. Ada sesuatu yg menyambar, dan 
bangunan itu runtuh. Runtuhnya tiba-tiba. Simbolik dari 
situasi yg terkadang dialami oleh manusia. Segala 
sesuatunya berjalan aman dan damai, tiba-tiba muncul 
seorang biang kerok, dan berubahlah segalanya. Apa yg 
dianggap baik, sekarang dianggap jelek. Kedudukan yg 
begitu menggiurkan, sekarang menjadi sasaran 
kemarahan. Ada yg runtuh. Dan Ego merasakan dirinya 
terbalik. Runtuh dan tidak bisa berdiri kembali. Diubah 
oleh sesuatu yg datang dari luar.  

 
Pengalaman spiritual juga, dan harus dilewati 

sebagai salah satu tahap perjalanan. Archetype atau 
type utama yg adanya di dalam kesadaran manusia, 
tentang situasi yg potensial bisa dialami setiap saat. 
Keruntuhan, dan itu kita pakai sebagai kunci Arkana 
Mayor XVI. The Tower. Elemennya api. 

 
Arkana Mayor XVII. The Star berarti alam 

semesta. Alam semesta adalah seluruh alam, bumi, 
langit, bintang-bintang. Dari jasad renik sampai galaksi-
galaksi yg tidak tertangkap oleh teropong tercanggih. 
Semuanya ini bagian dari alam semesta, dan Ego ada di 
dalamnya. Alam semesta adalah archetype atau type 
utama yg menyebutkan bahwa apa yg ada sebatas kulit 
manusia tidak ada apa-apanya.  
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Di luar sana masih ada yg lain. Manusia lain, 
tumbuhan lain, organisme lain, kantor lain, negara lain, 
calon pendamping yg lain. Kalau kartu ini muncul, 
berarti ada desakan dari alam bawah sadar agar Ego 
mulai membuka diri. Melangkah ke luar dari dirinya 
sendiri dan memasuki alam semesta. Artinya, melangkah 
ke dalam lingkungan baru. Segala sesuatu yg baru. 
Teman-teman baru. Ide-ide baru. Meluaskan jangkauan 
diri adalah pengertian lain dari alam semesta. Alam 
semesta kita pakai sebagai kunci bagi Arkana Mayor XVII. 
Elemennya udara. 
 

Arkana Mayor XVIII. The Moon berarti naluri. 
Naluri adalah pergerakan alamiah tubuh manusia. Ketika 
lapar, maka kita makan. Ketika haus, kita minum. Ketika 
birahi, mencari pasangan bercinta. Itu semuanya naluri. 
Ada yg menggerakkan, bahkan tanpa berpikir. Kita tidak 
perlu berpikir untuk merasa lapar. Dan tidak perlu 
dibayangkan juga untuk menjadi kenyang. Lapar dan 
kenyang silih berganti.  

 
Tubuh menjalani roda perputarannya sendiri, 

dengan diatur oleh hormon-hormon. Naluri merupakan 
dorongan yg berasal dari hormon di tubuh manusia. 
Ada horman adrenalin yg membuat manusia menjadi 
segar secara fisik. Ada hormon melatonin yg membuat 
pikiran menjadi tenang. Ada metabolisme tubuh yg 
mengatur makanan dan minuman, baik yg masuk 
maupun yg keluar. Kata kuncinya adalah naluri, yg akan 
kita pakai bagi Arkana Mayor XVIII. The Moon. 
Elemennya air. 
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Arkana Mayor XIX. The Sun berarti menikmati. 
Bahkan kemampuan menikmati merupakan salah satu 
jalan spiritual. Termasuk archetype atau type utama yg 
hidup di dalam kesadaran manusia. Untuk apa memiliki 
kalau tidak bisa menikmati? Dan menikmati adalah arti 
dari kartu arkana mayor yg ini. Bukan memiliki, tapi 
menikmati. Menikmati apa yg bisa dinikmati, apa yg ada. 
Menikmati saja, tanpa memikirkan datangnya dari mana. 
Dan setelah itu harus kemana. Menikmati tidak 
berkonotasi di luar dirinya sendiri, melainkan berputar di 
sekitar indra-indra yg merasakannya saja. Ada yg 
dinikmati oleh Ego melalui indra-indranya.  

 
Simbolnya adalah matahari. Sumber tenaga yg 

memberikan kekuatan untuk tumbuh bagi berbagai 
pepohonan dan makhluk hidup. Tumbuh bersama 
indra-indra perasanya sekalian. Ketika bertumbuh, ada 
yg bergerak. Dan pergerakannya kita sebut menikmati, 
apabila menyangkut diri Ego. Ego menikmati dirinya 
sendiri, karena segalanya harus lewat organ-organ 
pengindra miliknya sendiri. Bukan milik orang lain, tetapi 
miliknya sendiri. Menikmati kita pakai sebagai kata kunci 
untuk XIX. The Sun. Elemennya api. 

 
Arkana Mayor XX. Judgement berarti lahir baru. 

Lahir baru sebagai jalan spiritual mengasumsikan ada yg 
mati. Karena ada yg mati, makanya ada yg lahir. Bukan 
berarti mati secara fisik, melainkan secara spiritual. 
Konsep usang dibuang, dan Ego lahir baru. Menjadi 
manusia baru dengan konsep baru, pemahaman baru. 
Itu pengertiannya.  
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Secara praktis, hal ini mengindikasikan 
berubahnya seorang manusia, berubah total. Sifat-
sifatnya berubah, cara berpikirnya berubah, 
penampilannya berubah. Bisa juga berarti suatu obyek 
spesifik. Organisasi, perusahaan, bahkan keluarga. Kalau 
kartu ini muncul, maka alam bawah sadar penanya 
memberikan saran agar dirinya berubah. Berubah 
menjadi manusia baru. Ego yg baru. Lahir baru kita 
pakai sebagai kunci untuk Arkana Mayor XX. Elemennya 
api. 

 
Arkana Mayor XXI. The World berarti tujuan 

tercapai. Tujuan merupakan hal yg dituju, dimana 
semua energi diarahkan. Ketika tujuan sudah tercapai, 
maka Ego sudah selesai bertugas. Semua elemen secara 
implisit terkandung di dalam archetype atau type utama 
ini.  

Disini ada aspek pemikiran, hubungan antar 
manusia, perbuatan fisik, dan hasil. Dan semuanya 
tercapai dengan tuntas. Bulat utuh, tanpa ada lagi yg 
tersisa. Setelah tahap ini tercapai, maka Ego akan balik 
lagi ke tahap pertama di dalam perjalanan arkana 
mayor. Balik lagi untuk menjadi Ego yg lain, yg akan 
mulai dengan sikap bingung. Ragu menentukan pilihan 
karena terlihat sama baiknya atau sama tidak baiknya. 
Tapi itu soal lain. Yg jelas, dalam kartu terakhir ini Ego 
menemukan tujuan perjalanan spiritualnya. Bukan 
penetapan tujuan, melainkan tercapainya tujuan. Tujuan 
tercapai kita gunakan sebagai pengertian untuk XXI. The 
World. Elemennya tanah. 
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Jenis – Jenis 
Tarot Session 

Oleh Wiendy Nathalia 
 

 
 
 

 Di berbagai tempat banyak sekali 
orang yang membutuhkan jasa seorang 
petarot professional. Sayangnya 
seringkali mereka mengurungkan niatnya 
untuk bertemu dengan seorang reader 
karena ketidak tahuan mereka akan 
prosedur atau langkah – langkah untuk 
bertemu dengan seorang tarot reader . 
karena ketidak tahuan itu jugalah alasan 
munculnya banyak sekali berita simpang 
siur tentang repot atau sulitnya 
mengundang seorang reader.  
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Padahal sudah banyak sekali loh macam-macam 
tarot sessionnya, dari yang hanya menggunakan social 
media sampai yang mengharuskan si klien bertemu 
langsung dengan si reader. Di artikel ini saya mencoba 
menjelaskan secara singkat tentang eerapa macam tarot 
session yang banyak di gunakan oleh tarot reader. 
Semoga bisa membantu ya. 
 

1. SOCIAL MEDIA 
 

Nah ini adalah salah satu session yang 
paling banyak diminati. Tidak hanya karna alasan 
praktis tapi juga biasanya lebih murah di 
kantong, malah seringkali banyak reader yang 
menggratiskan pelayanannya lewat social media 
ini. Buat kamu yang lebih sering berjalan jalan di 
dunia maya metode ini mungkin cocok untuk 
kamu. Tapi perlu di kehaui juga, kalau tidak 
semua petarot selalu standby pada social 
medianya. Banyak yang membalas pertanyaan 
kamu setelah beberapa hari atau malah minggu, 
dan semua itu harus di maklumi karna kesibukan 
mereka di luar dunia nyata juga memakan 
waktu dan pikiran mereka. Untuk metode ini di 
himbau untuk si klien agar tidak mengulang 
ulang pertanyaan mereka kalau belum di jawab 
supaya tidak membuat si reader tidak nyaman 

.  
Sistem pembayaran untuk metode ini 

biasanya lewat transfer bank, untuk jumlah 
pembayarannya kalian bisa menyakan langsung 
pada si reader. Contoh social media yang biasa 
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d gunakan oleh reader adalah facebook, twitter, 
blackberry messenger, whatsapp, we chat, kakao 
talk, e-mail, dsb. 

 
2. MALL ATAU BAZAAR 

 
Kalau session yang satu ini cocok nih 

buat kamu yang sering jalan keliling mall atau 
bazaar. Seringkali tarot di ikut sertakan dalam 
bazaar atau acara – acara dalam mall. Biasanya 
ada booth kecil khusus tarot yang biasa kalian 
semua jumpai di tempat yang sudah saya 
jelaskan diatas. Untuk jangka waktu per sesi bisa 
berbeda beda. Yang paling sering di gunakan 
adalah 15 menit, tapi ada juga yang sistemnya 
per pertanyaan. Untuk fee nya bisa d tanyakan 
ke reader yang bertugas. Dibandingkan fee di 
social media, fee tarot dalam bazaar biasanya 
lebih mahal. Tapi jelas lebih puas karna bisa 
ketemu langsung dengan reader yang bertugas. 

  
Kekurangan dari session ini biasanya 

dikarenakan lingkungan yang terlalu ramai dan 
banyaknya orang yang berlalu lalang. Jadi 
terkadang kita sebagai klien suka lupa akan 
permasalahan yang hendak di tanyakan, bahkan 
banyak klien yang tidak jadi bertanya karna 
kurangnya privasi dalam sesi ini. Tapi untuk 
kamu yang mau seru-seruan bersama teman se 
gank sesi ini sangat cocok loh, karna tempatnya 
juga di tempat umum dan vibe yang 
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menyenangkan pasti akan menjadi sesi yang 
seru. 

 
3.  CAFÉ  

 
Kafe dengan berbagai tema tersebar 

luas di sekitarmu, tapi taukah kamu kalau banyak 
juga tarot reader yang mengadakan tarot 
session di dalamnya? Untuk sesi yang satu ini 
biasanya lebih ekslusif di bandingkan sesi- sesi 
yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Karna 
biasanya privasi dalam café jauh lebih tinggi di 
bandingkan mall atau bazaar. Jadi kamu bebas 
membicarakan masalah apapun yang 
mengganjal di hatimu. Panjangnya sesi yang di 
tawarkan pun beragam. Untuk sesi ini klien bisa 
menanyakan semua informasi kepada pramusaji 
terdekat.  

 
Rata-rata kafe menetapkan paket khusus 

untuk tarotnya. Harganya pun beragam. Di sesi 
ini kamu bisa memilih untuk sendiri atau 
ditemani oleh teman-teman kamu. Pemayaran 
untuk sesi ini biasanya digabung ke dalam 
tagihan makan si klien yang nantinya di bayar di 
kasir, jadi jangan takut merasa tidak nyaman 
karna harus membayar ke reader. Sayangnya 
tidak semua kafe menyediakan fasilitas ini, jadi si 
klien di minta mencari informasi terlebih dahulu. 
Informasi bisa di dapatkan dari berbagai sumber, 
salah satunya social media. 
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4.  PRIVATE EVENT / PRIVATE PARTY 
 

Di masa sekarang ini sudah banyak 
pesta-pesta atau acara pribadi yang 
mengundang tarot reader sebagai salah satu 
acara hiburannya. Nah kalau di ajang ini 
biasanya tidak di pungut biaya, karna semua 
biaya sudah di tanggung oleh penyelenggara. 
Tapi biasanya juga di sediakan wadah khusus 
untuk tempat tip, jumlah tip yang harus klien 
masukan bebas, boleh berapa saja.  

 
Seperti mall session, untuk sesi ini privasi 

klien akan agak sedikit terganggu karna 
banyaknya pengunjung dan suara-suara musik. 
Karna sesi yang satu ini memang di maksudkan 
untuk hiburan biasanya waktu yang di berikan 
untuk konsultasi lebih sedikit di bandingkan sesi 
yang lainnya. Untuk aturan main pastinya juga 
berbeda beda tiap acaranya, ada yang hanya 
diperbolehkan berkonsultasi 1 pertanyaan saja, 
ada juga yg bedasarkan waktu. Jadi supaya tidak 
terjadi kesalahan pastikan kamu sudah bertanya 
pada orang yang menyelenggarakannya.  

 
5. PRIVATE SESSION 

 
Akhirnya kita masuk ke bahasan sesi 

yang  paling sering di gunakan. Private session 
disini maksudnya adalah sesi dimana si klien 
bebas menentukan tempat dan biasanya sesi ini 
di gunakan untuk membicarakan masalah-



 

362 

 

masalah yang cukup pelik atau sangat pribadi. 
Rata-rata private session biasanya di laksanakan 
di rumah si klien. Untuk waktu juga semuanya 
disesuaikan dengan waktu si klien.  

 
Untuk tarif yang di gunakan dalam sesi 

ini biasanya berkisar 250rb sampai tak terhingga 
per jamnya. Beberapa reader biasanya juga 
meminta uang transportasi di luar uang feenya. 
Jadi cukup penting bagi klien untuk tahu 
dimana si reader tinggal. Nilai plus dari sesi ini 
adalah tingkat nyaman yang tinggi untuk si klien 
karna tidak perlu pergi ke tempat si reader.  

 
Nah ini semua adalah jenis-jenis tarot session 

yang sering di gunakan. Untuk contact person klien bisa 
mengecek ke berbagai blog yang menawarkan jasa-jasa 
tarot reader. Untuk informasi lebih jelas juga bisa di 
tanyakan langsung ke reader yang bersangkutan. 

 
Setelah mendapatkan nomer kontaknya tugas 

klien tinggal menanyakan jadwal yang pas untuk 
bertemu atau untuk  berkonsultasi. Tidak sulit kan 
sekarang untuk mengundang seorang tarot reader.  

 
Semoga dengan adanya informasi ini bisa 

mempermudah klien untuk berkonsultasi dengan reader 
favoritnya. 
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Tarot Reader 
Dengan 
Branding 

Oleh Papa Leo 
 

 
 
 

 Iphone 5 di tahun 2013 menjadi 
handphone terbaru keluaran Apple. Dari 
segi kualitas memang bagus dan 
sempurna di kelasnya. Fiturnya easy 
touch, mudah dipelajari dan tidak rumit. 
Orang yang baru pertama kali 
memegangnya pun akan mudah 
mempelajarinya. Sama halnya seperti 
Nokia di masa lalu, simpel. Desainnya pun 
terlihat mewah.  
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Apakah ada handphone lain  yang lebih bagus 
dari iPhone 5? Tentu saja ada. Berbagai merek tersebar 
di pasaran. Misalnya kita sebut saja HTC one dengan 
kualitas dan harga lebih tinggi dibanding iPhone 5. 
Kualitas kamera lebih besar, ukuran layar lebih luas, dan 
berbagai kelebihan lainnya. Kebetulan fokus saya tidak 
pada gadget, jadi bila Anda ingin mengetahui lebih 
banyak mengenai semua kelebihan dan kekurangan 
ponsel yang saya bicarakan, bisa mencari datanya 
dengan browsing di internet. 

 
    Meskipun demikian, tetap saja iPhone 5 menjadi 
barang laris, bahkan terlaris di pasaran dunia, 
mengalahkan pesaingnya semacam Samsung dan HTC. 
Tujuh puluh persen pasar smartphone dunia dikuasai 
oleh iPhone 5.  
 

Saya bertanya beberapa orang pemakai iPhone 
5, kenapa mereka tetap memilih iPhone 5, padahal 
banyak ponsel dengan fitur yang lebih bagus atau lebih 
mahal (bagi yang mengejar gengsi) dari iPhone 5. 
Ternyata dari semua orang yang saya tanya, 
jawabannya sama dan sederhana. Saya pilih iPhone 5 
karena ini adalah produk Apple. Produk Apple dikenal 
selalu bermutu tinggi dan memiliki ekseklusivitas.   

 
  Sebegitu kuatnya brand Apple melekat di hati 
konsumen smartphone dunia. Luar biasa. Hanya karena 
lambang apel tergigit itu, apa pun yang diproduksinya 
laris diserbu orang. Apple berarti produk bermutu dan 
eksklusif, itu yang tertanam pada pikiran orang. Untuk 
mendapatkan "nama" terpercaya itu bukan hal mudah. 
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Semua dibayar mahal dengan pengabdian dan disiplin 
Steve Job dan pasukannya.  
 
 Pembaca tarot sebagai profesi di Indonesia ini 
tidak hanya satu orang, apalagi di dunia. Banyak sekali 
tidak terhitung. Masing-masing memiliki kelebihan dan 
karakteristiknya sendiri. Mulai dari yang baru belajar, 
sampai yang sudah sangat mahir dengan jam terbang 
tinggi. Persaingan “mendapatkan” klien begitu ketat. 
 
 Mungkin Anda bisa berujar, 
 
 “Ah, rejeki kan di tangan Tuhan, semua ada 
yang mengatur.” atau, 
 “Saya tidak terlalu ngoyo untuk mendapatkan 
klien, biar semua mengalir saja.” 
 
itu boleh saja. Pilihan Anda untuk membiarkan “alam” 
bekerja atas apa yang Anda raih atau Anda bisa memilih 
mengatur profesi Anda, sebagai pembaca tarot, dengan 
serius dan menanamkan brand dagang Anda. 
 
 Bila Anda berpendapat bahwa profesi pembaca 
tarot hanyalah sambilan, dapat uang syukur, tidak dapat 
juga tidak apa-apa, maka Anda tidak perlu melanjutkan 
membaca tulisan saya ini. Bila sebaliknya, silakan 
meneruskan membaca. 
 
 Mari mengadu pintar pengetahuan tentang 
tarot. Maka Anda akan menemukan, banyak senior 
Anda yang lebih paham seluk beluk tarot dibanding 
Anda. Mari mengadu akurasi ketepatan bacaan tarot. 
Maka tidak heran ternyata banyak pembaca tarot yang 
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lebih akurat dalam meramalkan masa depan daripada 
Anda. Dengan kenyataan ini, apa yang harus Anda 
lakukan? Membuat karakteristik, menanamkan brand, 
menciptakan keunikan pada diri Anda.   
 

Ada hal-hal di luar kemampuan yang tidak bisa 
Anda lawan, misalnya jam terbang. Anda tidak mungkin 
mengalahkan ibu A yang berumur 60 tahun dan dari 
remaja sudah menekuni bidang tarot. Sedangkan umur 
Anda saja, misalnya baru 30-an. Mau ngebut seperti apa, 
jam terbang itu tidak mungkin bisa Anda saingi, kecuali 
sang ibu pembaca tarot itu berhenti mempraktekan 
tarot reading. Kalau tidak bisa mengalahkannya, mau 
tidak mau Anda harus menggunakan cara lain, yaitu 
membuat karakteristik dan keunikan tertentu, sehingga 
klien hanya menemukan sesuatu itu pada Anda dan 
tidak pada pembaca tarot lain. 

 
Saya kenal beberapa pembaca tarot yang sudah 

menerapkan karakteristik dan menciptakan keunikan 
pada dirinya. Ambil contoh pembaca tarot B 
mematenkan dirinya sebagai penerima curhat. Artinya 
dia menyiapkan dirinya sebagai tempat curhat yang baik 
untuk kliennya. Bila Anda ingin membaca tarot sekaligus 
ingin curhat masalah Anda, maka bertemulah dengan 
pembaca tarot B. Karena dia akan benar-benar 
memberikan empati saat Anda curhat, menerima semua 
uneg-uneg Anda, memberikan segenap perhatiannya 
dan tentu saja meluangkan waktunya.   

 
Berbeda dengan pembaca tarot lain yang tidak 

melakukan spesialisasi untuk menerima curhat. Mungkin 
ramalannya sangat akurat dengan jam terbang tinggi. 



 

367 

 

Tapi jangan lupa, tidak semua klien hanya 
membutuhkan akurasi dan jalan keluar untuk 
masalahnya. Ada banyak klien yang bertemu pembaca 
tarot hanya untuk mencari teman curhat, seseorang 
yang mampu dan mau mendengarkan keluh kesahnya. 
Saat itulah dibutuhkan pembaca tarot B sebagai 
spesialisasi tarot curhat, siap menerima curhat Anda.  

 
Jika pembaca tarot B konsisten dengan jalurnya, 

sedikit demi sedikit, namanya akan menjadi brand, merek 
dagang. Ketika orang mendengar nama pembaca tarot 
B yang muncul di kepala adalah seorang pembaca tarot 
yang siap menjadi pendengar yang baik. 

 
Contoh lain adalah pembaca tarot L dengan 

slogannya sebagai tarot motivator. Artinya dia berusaha 
menanamkan brand di benak klien, bila Anda butuh 
motivasi hidup maka datanglah pada pembaca tarot L. 
Sebagai tarot motivator, pembaca tarot L menyiapkan 
berbagai kata-kata dan rangkaian kalimat bijak untuk 
membakar semangat kliennya.  

 
Tidak semua klien butuh akurasi ramalan dan 

tidak semua klien butuh tempat curhat. Kadang-kadang 
ada klien yang tidak ingin banyak bicara dan hanya 
butuh masukan agar dirinya dapat kembali bersemangat 
dalam menghadapi masalahnya. Bukan jalan keluar 
yang dibutuhkannya untuk menghadapi masalah. 
Karena memang ada masalah yang tidak ada jalan 
keluarnya. Misalnya masalah hutang yang harus dibayar 
dan tidak mungkin lagi mengelak dari pembayaran. 
Maka motivatorlah yang dibutuhkan untuk menyuntikan 
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suplemen semangat agar klien tetap kuat dan 
bersemangat menghadapi masalahnya. 

 
Jikar pembaca tarot L konsisten dengan jalurnya, 

sedikit demi sedikit, namanya akan menjadi merek 
dagang. Bila Anda butuh suntikan semangat agar lebih 
yakin menghadapi masa depan, maka datanglah pada 
pembaca tarot L. Setiap orang mendengar nama 
pembaca tarot L, maka yang muncul adalah gambaran 
pembaca tarot sekaligus pembicara pembakar 
semangat. 

 
Lain lagi dengan pembaca tarot D. Dia 

memasang brand sebagai tarot ceria. Artinya setiap klien 
yang bertemu dengannya akan disajikan dengan cara 
penyampaian yang ringan penuh canda dan banyak 
joke. Dijamin orang yang butuh hiburan begitu 
mendengar namanya, akan tergambar karakter 
pembaca tarot yang lucu dan menyenangkan. 

 
Hmm….coba Anda bayangkan, alangkah 

menyenangkannya bila suatu saat, ketika orang 
mendengar nama Anda, maka yang muncul adalah 
bayangan seorang pembaca tarot yang unik dengan 
spesialisasi tertentu dan pastinya bermutu. Ketika nama 
Anda disebut, orang dengan masalah tertentu tidak 
akan ragu lagi mendatangi Anda karena yakin “sajian” 
yang Anda berikan sesuai dengan brand yang Anda 
usung. 

 
Brandinglah nama Anda, ciptakan keunikan 

yang berbeda dengan pembaca tarot lain. Buat satu 
keunggulan pada sajian Anda yang klien hanya dapat 
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temukan pada Anda, tidak pada orang lain. Konsisten 
pada spesifikasi yang Anda pilih, dan biarkan alam 
bekerja pada Anda. Anda adalah pembaca tarot yang 
berbeda dengan yang lain. 

 
Salam anget. 
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Daftar Buku 
Rekomendasi 

 
 

  



 

372 

 

  



 

373 

 

Membuka Mata Ketiga 
– Menyingkap Rahasia Alam 
Spiritual 

Oleh Leonardo Rimba 

Terbukanya mata 
ketiga akan membangkitkan 
kesadaran seseorang untuk 
melihat sesuatu secara apa 
adanya, tanpa menilai, apalagi 
menghakimi. Terbukanya mata 
ketiga akan menghubungkan 
diri kita dengan “higher self”, 
roh pembimbing, atau 
malaikat-malaikat di dimensi 
yang lebih tinggi. 

Buku ini menampilkan 
kisah-kisah nyata tentang pengalaman-pengalaman 
spiritual terkait dengan pengalaman mata ketiga (mimpi, 
perjalanan astral [OOBE], pertemuan dengan roh di 
alam lain, dan masalah-masalah spiritual lainnya), 
disampaikan dalam bentuk percakapan “gaib” antara 
Leonardo Rimba (spesialis pembuka mata ketiga) 
dengan teman-teman perjalanan spiritualnya.  
 
Cara pemesanan lewat akun Penerbit Dolphin di facebook 
atau Email : sales@penerbitdolphin.com , 
penerbitdolphin@yahoo.com Phone : 0815-1125-2170 (a/n : 
Salahuddin) 
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Pelangiku Warna Ungu 
 

Oleh Leonardo Rimba 

Leonardo Rimba 
mengajak kita untuk 
menghayati dan melampaui 
simbol-simbol yang 
berserakan dalam agama-
agama, demi merasakan 
esensi yang sesungguhnya 
satu adanya. Ia mencoba 
mengajak kita untuk mencari 
dan menemukan yang 
“ungu” dari beragam warna 
pelangi. Ungu adalah warna 
terakhir dari pelangi, warna 
spiritual yang melampaui 

beragam warna. 
Buku ini mengajak kita untuk meniti ke dalam 

diri, menemukan warna “ungu”, yang satu, yang ada di 
dalam diri setiap manusia. Tanpa meniti ke dalam diri 
melalui jalan spiritual, mustahil kita bisa menemukan 
Kesatuan, Tuhan, di rimba belantara perbedaan. 
 
Cara pemesanan lewat akun Penerbit Dolphin di facebook 
atau Email : sales@penerbitdolphin.com , 
penerbitdolphin@yahoo.com Phone : 0815-1125-2170 (a/n : 
Salahuddin) 

  



 

375 

 

Tarot Next Lesson 
Alternatif Cara Belajar Dan Penggunaan Kartu Tarot 
 

Oleh Rendy Fudoh 
Rp 50.000 

Apakah memang kartu Tarot 
hanya untuk meramal saja? 

Buku ini terbagi 
menjadi dua bagian besar. 
Bagian pertama ditulis dalam 
bentuk langkah – langkah 
berlatih membaca kartu tarot, 
berikut pendekatan yang 
bisa digunakan dalam 
pembacaan kartu tarot untuk 
orang awam yang ingin 
belajar membaca kartu tarot. 

Bagian kedua 
menunjukkan beberapa 

alternatif penggunaan kartu tarot selain untuk 
membaca. Bagian ini lebih ditekankan ke meditasi 
menggunakan kartu tarot sebagai sarananya. Dijelaskan 
dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga 
buku ini cocok untuk pemula yang baru belajar tarot, 
juga untuk para ahli tarot sebagai tambahan ilmu 
pengetahuan yang sangat berguna untuk 
perkembangan diri. 
 
Buku ini bisa dipesan versi cetaknya melalui Atarot Boy di 
0857 471 38 075 atau pesan versi digitalnya dengan 
email ke TJIndonesia@gmail.com 

mailto:TJIndonesia@gmail.com
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Tarot Next Lesson 2 
Kumpulan Artikel Pembahasan Mendalam Seputar 
Tarot 

Oleh Rendy Fudoh 
Rp 70.000 

 Apabila buku Tarot 
Next Lesson pertama lebih 
ditujukan untuk orang yang 
baru mulai belajar tarot 
reading, maka buku kedua 
ini lebih membahas “Setelah 
membaca tarot, apa saja 
pengembangannya?”. 
 Buku ini berisi banyak 
tips untuk pemula agar 
pemula yang langsung 
membeli buku ini, dapat 
mengejar ilmu pengetahuan 
nya. Sementara yang 

menjadi bagian utama buku ini berisi sharing dari 
pengalaman saya sebagai tarot reader, dan berbagai 
metode – metode yang saya gunakan, baik yang 
terinspirasi dari reader lain, maupun yang saya buat 
sendiri dan berhasil untuk saya.  
  
 
 
 
Buku ini bisa dipesan versi cetaknya melalui Atarot Boy di 
0857 471 38 075 atau pesan versi digitalnya dengan 
email ke TJIndonesia@gmail.com 

mailto:TJIndonesia@gmail.com
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Penutup:  
What Is Tarot 
Journey? 
 

Tarot Journey adalah majalah digital gratis yang 
terbit dwi-bulanan, dimana majalah ini berisi hasil 
pemikiran dari para tarot reader di Indonesia yang 
bersedi berkontribusi. Edisi pertamanya, The Fool terbit 
pada bulan September 2012 dan kami akan terus 
menamai disetiap edisi majalahnya berdasarkan urutan 
kartu tarot Major Arcana. 

 
 Sampai journal ini diliris, Tarot Journey memiliki 5 
penulis inti: Madam Arra, Neo, Audivax, Boni Binoba, 
dan Rendy Fudoh. Sementara di setiap edisinya, 
disertakan tulisan dari 2 penulis tamu yang berganti – 
ganti disetiap edisinya.  
  
 Dan setiap setahun sekali, kami akan 
mengumpulkan semua artikel non-komersil dari majalah 
ini untuk dijadikan 1 buku journal. Tujuannya agar 
pembaca bisa merefleksikan kembali berbagai sharing 
yang sudah diberikan oleh para professional 
sebelumnya.  
 
 Karena sifat dari majalah ini adalah dari kita dan 
untuk kita, maka semangat berbagi menjadi fokus utama 
dari majalah ini. Dari semangat berbagi ini juga, maka 
kami membebaskan siapapun untuk memasang majalah 



 

378 

 

ini di website masing – masing. Apabila anda bersedia, 
silahkan email kami di TJIndonesia@gmail.com , dan 
akan kami masukkan website anda sebagai alamat 
referensi untuk download majalah ini di fan page nya 
Tarot Journey Indonesia. 
Sampai saat journal ini diliris, website yang kami ketahui 
bersedia membagikan majalah ini adalah: 
 

• http://rendyfudoh.com/?page_id=364 
• https://www.facebook.com/groups/InHar/files/ 
• http://www.kaskus.co.id/thread/51e10b3340cb

179d04000007/share-e-magazine-tarot-journey-
indonesia 

 
Kami menerima dengan tangan terbuka segala kritik, 

saran, dan bentuk kerjasama untuk mengembangkan 
majalah Tarot Journey ini pada khususnya dan 
mengembangkan dunia tarot di Indonesia pada 
umumnya. 

 
 
 

Regards, 
Rendy Fudoh 
Pemimpin Redaksi Tarot Journey Indonesia. 
  

mailto:TJIndonesia@gmail.com
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Frendyfudoh.com%2F%3Fpage_id%3D364&h=ZAQHinJw0&s=1
https://www.facebook.com/groups/InHar/files/
http://www.kaskus.co.id/thread/51e10b3340cb179d04000007/share-e-magazine-tarot-journey-indonesia
http://www.kaskus.co.id/thread/51e10b3340cb179d04000007/share-e-magazine-tarot-journey-indonesia
http://www.kaskus.co.id/thread/51e10b3340cb179d04000007/share-e-magazine-tarot-journey-indonesia
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