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	 	 Kami	tumbuh	dan	berkembang.	Itu	yang	terpikir	di	kepala	saya	ketika	melihat	
materi	majalah	ini	di	edisi	Chariot	ini.		Saya	rasa,	setidaknya	itu	yang	akan	sangat	terasa	
melihat	ragam	materi	di	edisi	ini.	Kami	mulai	menghadirkan	rubrik-rubrik	baru,	seperti	
liputan	dan	profil	tarot	reader.	Dengan	demikian,	muatan	informasi	pada	majalah	ini	
pun	semakin	tinggi.
	 	 Selain	itu,	selama	September	dan	Oktober,	banyak	aktivitas	berkaitan	dengan	
tarot. Tercatat ada workshop yang diadakan di Yogya, Malang, Jakarta dan  kota lainnya. 
Di	Jakarta,	bahkan	dalam	dua	bulan	ini,	setidaknya	ada	empat	workshop	tarot,	tiga	dia-
dakan oleh LightGivers dan satu oleh Komunitas Salihara. Di bulan ini, juga terbit buku 
tarot	penting,	pertama	buku	 ‘Tarot	dan	Psikologi	Simbol’	yang	ditulis	oleh	Leonardo	
Rimba	dan	Audifax.	

	 Aktivitas	 pertama,	 yang	 kami	 angkat	 di	 edisi	 ini	 adalah	workshop	 tarot	 yang	dilaksanakan	oleh	Komunitas	
DewaRoetji Yogyakarta. Di Jakarta, komunitas LightGivers Corp, yang lahir 1 Juni 2013, mulai terlibat dan mengadakan 
event.	Salah	satunya	adalah	workshop	tarot	yang	berlangsung	rutin.	Sepanjang	September	dan	Oktober,	sudah	ber-
langsung	3	kali,	dengan	total	peserta	21	orang.	Menariknya	lagi,	biayanya	relatif	terjangkau,	hanya	sekitar	Rp.	350.000,-	
dan sudah mendapatkan kartu tarot Rider-Waite. Ini adalah sebuah revolusi menarik karena umumnya harga seminar 
sejenis berkisar 1 juta rupiah.
	 Aktivitas	kedua	yang	kami	liput,	adalah	Social	Media	Festival	2013,	yang	di	dalamnya	ada	tiga	komunitas	tar-
ot yang turut serta. Tiga komunitas ini adalah Klub Tarot Jakarta, Tarot Online dan LightGivers Corps. 3 komunitas ini 
berkolaborasi	bersama	di	FX	Sudirman	pada	tanggal	12-13	Oktober	2013	dan	berhasil	melayani	lebih	dari	500	penanya.
 Selain liputan, kami masih menghadirkan penulis-penulis yang membagikan pengetahuan seputar tarot. Ada 
Ancoll	Santosa,	Leonardo	Rimba,	Rendy	Fudoh,	Audifax,	Madam	Arra,	Boni	Binoba	dan	Darkwing	Lady.	Majalah	ini	se-
makin	kaya	dengan	hadirnya	profil	Chantika,	tarot	reader	kelahiran	Malang	yang	saat	ini	kuliah	psikologi	di	Universitas	
Airlangga	dan	aktif	juga	di	Komunitas	Orhacles	Malang.	
 Apa yang hendak kami sampaikan adalah bahwa dunia tarot di Indonesia berkembang. Banyak tarot reader, 
atau komunitas tarot bermunculan, bahkan berkolaborasi satu sama lain. Tarot sebagai pengetahuan dan skill yang 
bisa dipelajari pun, semakin dikenal orang. Semoga semua yang kami sajikan di majalah ini, akan semakin mendorong 
perkembangan dunia tarot di tanah air. 
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Kesalahan Umum 
Pembaca 
Tarot

 Tarot seharusnya merupakan 
suatu pembacaan yang menyenang-
kan dan membuat ketagihan dalam 
arti	 positif.	 Tarot	 adalah	 suatu	 alat	
(tool)	 yang	 hasilnya	 bagus	 atau	 ti-
daknya tergantung dari pribadi yang 
menggunakan.
 Tarot akan menjadi sesuatu 
yang	negatif	atau	buruk,	bila	pribadi	
yang menggunakan itu mempunyai 
mindset (pemikiran) yang salah, baik 
disengaja	 atau	 tidak	 disengaja.	 Da-
lam	 artikel	 ini,	 dibahas	 kesalahan2	
umum yang biasa terjadi sehingga 
jalan nya melenceng dari tujuan tar-
ot itu sebenarnya. 
 Berikut akan saya jelaskan 
berbagai kesalahan tersebut.

Oleh Ancoll Santosa

Expert  Wisdom
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Kesalahan Umum

1. Pembaca beranggapan dirinya seperti 
DEWA dan egosentris.
 Ini umum terjadi, bahkan mungkin paling ban-
yak terjadi, di mana bila seorang tarot reader yang be-
lum dewasa kepribadiannya, saat mereka mampu banyak 
membaca client dengan akurat sesuai instinct mereka 
tapi	mereka	 tidak	 bisa	mengendalikan	 kepribadian,	 ada	
kecenderungan mereka menjadi sombong dan arrogant 
bahkan	mengganggap	dirinya	sebagai	 ‘dewa’	yang	harus	
dihormati.	Ini	sikap	yang	bahaya,	karena	ilmu	tinggi	bisa	
dimiliki siapa saja, tapi karakter dan kepribadian supra yg 
baik	dan	benar	tidak	semua	orang	miliki,	dan	dengan	mu-
dah melenceng. 
	 Para	pembaca	tarot	seperti	itu,	akan	lebih	bersi-
fat	egosentris,	tidak	mau	menerima	pendapat	orang	lain,	
mengganggap pembaca tarot yang lain adalah saingan / 
orang yang salah. Ekstrimnya, akan melempar kesalahan 
ke orang lain, dan menggangap diri sendiri paling benar, 
tidak	mau	mengakui	kesalahan	sendiri.		Imbasnya	adalah,	
tarot	 itu	 sendiri	menjadi	 sesuatu	 yang	negative	di	mata	
masyarakat awam. 
	 Mudah	 -	 mudahan	 kita	 dicerahkan	 untuk	 tidak	
bersikap	seperti	ini	ya.	:)

2. Pembaca tarot adalah penasehat atau 
konsultan, bukan penentu nasib. 
	 Pada	dasarnya,	 tarot	adalah	suatu	tool,	dan	kita	
hanyalah	pembaca	yang	membantu	client,	artinya	kita	bu-
kanlah penentu nasib client, keputusan akhir selalu ada 
pada client. Beberapa tarot reader lupa akan hal ini dan 
melenceng dengan menentukan apa yang harus client 
perbuat	 bahkan	 memaksa	 mereka	 mengikuti	 apa	 yang	
dikatakan	tarot	reader.		Sekali	lagi,	kita	bukanlah	TUHAN,	
kita	 adalah	 abdi	 TUHAN	 yang	 di	 dunia	 ini,	 kita	 bekerja	
sama	 dengan	 TUHAN,	 jadi	 kita	 seharusnya	 tidak	 boleh	
memaksakan	kehendak	TUHAN	kepada	client.	

3. Kata – kata negatif, seharusnya disam-
paikan dengan hati - hati.
 Memang pembacaan tarot kepada client harus 
disampaikan dengan jujur, kalau kata - kata bagus mun-
gkin	mudah	diutarakan	dan	memang	dinanti	-	nanti	oleh	
client kita, tapi kalau tebaran keluar sesuatu yang buruk? 
Kadang pembaca tarot lupa, bahwa kata - kata tersebut 
bisa	merusak	batin	client.	Client	yang	datang	ke	kita	ha-
ruslah keluar dalam keadaan tenang dan penuh harapan 
serta aspirasi, bukannya keluar dengan bingung atau keta-
kutan. 
	 Contoh	kongkrit	yang	pernah	saya	dengar	adalah	:	
Keluar	kartu	3	pedang	menusuk	hati,	sang	pembaca	bilang	
ke client untuk segera putuskan pasangan cintanya karena 
client itu sudah bodoh telah jatuh cinta kepada pasangan 
tersebut. 

 
 Saya pribadi kurang setuju penyampaian sang 
pembaca tersebut, kalau saya mungkin menyampaikan 
kata	-	kata	lebih	halus	seperti	,	sang	client	silahkan	melan-
jutkan hubungan cintanya, tapi dengan konsekuensi, bakal 
banyak	cobaan	hati	yang	kadang	bisa	membuat	cape	hati	
sendiri dalam menjalankan hubungan ini, kembali pilihan 
kepada client tersebut, apakah tetap gigih untuk menjaga 
hubungan	atau	tidak.	Apapun	keputusan	client,	kita	har-
gai, karena itu hak dia, bukan kita yang menentukan sang 
client harus putus.

Kesalahan Umum
Pembaca Tarot

Contoh kartu 3 of 
Swords
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Kesalahan Umum

4. Pembaca tarot terlalu bertele2 dan mem-
buat bingung client. 
	 Entah	karena	disengaja	atau	tidak,	banyak	pemb-
aca yang malah membuat bingung client, entah tujuannya 
supaya client membayar lebih atau supaya keliatan miste-
rius dan keren, tapi ini merupakan kesalahan yang sering 
dibuat oleh para pembaca tarot. 
 Kalau memang tujuannya baik, kita seharusnya 
tidak	membuat	 bingung	 client,	 ada	 baiknya	 kita	 kadang	
perlu jujur terhadap client, bila memang keluar pas pem-
bacaan	dan	kita	tidak	 tahu	artinya,	akui	 itu.	Client	 lebih	
menghargai	pernyataan	kita	 yang	 jujur	dan	 jelas,	 ketim-
bang kita pura -  pura tahu dengan membuat bingung cli-
ent dan membodohi client. 
 Ada juga yang terlalu komersil, yaitu sengaja men-
gulur	waktu	bahkan	bertele	-	tele	menjelaskan	arti	tarot	
dengan tujuan semakin lama, semakin mahal bayarannya. 
Kembali ke prinsip bisnis, bila client kita puas, mere-
ka akan datang lagi ke kita bahkan mungkin membawa 
teman	-	temannya	untuk	dibacakan	tarot,	jadi	tidak	perlu	
bertele - tele, apa adanya kita sebagai pembaca tarot akan 
lebih dihargai client. 

	 Penutup	dari	artikel	 ini	sebagai	reminder	bahwa	
tarot itu adalah alat; yang ekstrimnya adalah tarot sep-
erti	pisau	di	tangan	kita,	apakah	kita	mau	gunakan	tarot	
sebagai pisau untuk memotong sayur atau sebagai pisau 
untuk melukai orang, semuanya pilihan ada pada kita. 
 Karma selalu ada bersama kita, di mana kita ber-
buat sesuatu yang berguna dengan pisau kita, hasil yang 
manis selalu kita dapatkan, jangan sampai pisau yang kita 
gunakan itu malah berbalik menusuk kita sendiri, 

Mudah	-	mudahan	artikel	ini	berguna	untuk	pencerahan	
kita sebagai pembaca tarot yang mengutamakan client. 

Tentang 
Ancoll Santosa

 Kawi (Ancoll) Santosa Sked, MM adalah 
seorang pembaca tarot yang le bih merupakan 
“jembatan”	untuk	orang	lain.	Passion	nya	dalam	
membimbing dan mengajar terlihat dari usaha 
beliau untuk menciptakan suatu komunitas tar-
ot	yang	fun	dan	menyenangkan,	di	mana	para	
pencinta tarot bisa berkumpul untuk memban-
tu permasalahan para clientnya.
 Kecintaannya bermula dari rasa pe-
nasaran beliau akan keampuhan kartu tarot, 
dari	 situlah	timbul	niat	beliau	untuk	berusaha	
memasyarakatkan tarot menjadi suatu bacaan 
yang menyenangkan dan bukanlah sesuatu 
yang	harus	ditakuti.	
	 Info	 komunitas	 tarot	 dan	 pertanyaan	
bisa dilayankan kepada beliau lewat email sa-
hamcepat@yahoo.com 
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TAROT
dan
DUPLIKASI

Oleh Boni Binoba

 Dalam sesi konsultasi menggunakan media kartu Tarot, menurut 
pendapat saya sebenarnya terjadi proses duplikasi. Yaitu proses yang 
berlangsung	secara	tidak	disadari	yang	mengakibatkan	klien	meniru	
kondisi	mental	dan	tingkah	laku	konselornya.	Hal	ini	merupakan	salah	
satu	proses	penting	pada	terapi	tarot	cur-hat	yang	saya	kembangkan.	
Untuk	lebih	jelasnya,	saya	akan	mencoba	menerangkan	proses	dup-
likasi dari beberapa sudut pandang.

TAROT Cur - Hat
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Tarot Dan Duplikasi

Multi Level Marketing 
(MLM)
	 Kata	 duplikasi	 pertama	 kali	 saya	 dengar	 ketika	
menjual	 produk	 secara	 jaringan	 pemasaran	 bertingkat	
(Multi	Level	Marketing).	Setiap	penjual	dianjurkan	untuk	
mengembangkan jaringan pemasaran dengan merekrut 
anggota	 jaringan	yang	baru.	Setiap	penjual	bertanggung	
jawab atas jaringan pemasaran yang dikembangkann-
ya.	Uniknya	adalah,	 ternyata	setiap	 jaringan	mempunyai	
karakter	 pemasaran	 seperti	 penjual	 senior	 yang	 mer-
ekrutnya. Inilah yang disebut duplikasi dalam jaringan pe-
masaran	bertingkat.	
 Konsekuensi dari proses duplikasi ini adalah, pen-
jual	 senior	 yang	 malas	 bekerja	 secara	 tidak	 sadar	 akan	
membangun jaringan pemasaran yang berisi orang-orang 
yang malas juga. Sedangkan penjual senior yang rajin 
akan sukses membangun jaringan pemasaran yang beri-
si orang-orang yang rajin bekerja. Sehingga dalam dunia 
jaringan	 pemasaran	 bertingkat	 dikenal	 sebuah	 prinsip:	
“Lebih baik membangun jaringan pemasaran yang baru, 
daripada memperbaiki jaringan pemasaran yang salah 
metode	dari	awal”.	Dalam	istilah	lain	dikenal	juga	slogan:	
“Aura perusahaan adalah sebagaimana aura pimpinann-
ya”.

Vibrasi Aura
	 Aura	adalah	medan	energi	yang	menyelimuti	tu-
buh	fisik	makhluk	hidup.	Bahkan	makhluk	halus	yang	ti-
dak	mempunyai	tubuh	fisik-pun	mempunyai	medan	ener-
gi aura. Medan energi aura berupa pancaran gelombang 
elektromagnetik	yang	mempunyai	 frekuensi	dan	 intensi-
tas tertentu. Medan aura ini bisa dideteksi menggunakan 
foto	aura.	Setiap	perbedaan	frekuensi	akan	mengakibat-
kan	perbedaan	warna	aura.	Warna	aura	ini	menginforma-
sikan tentang karakter dari makhluk hidup itu.
 Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan 
kegiatan untuk berinteraksi antara yang satu dengan yang 
lainnya. Interaksi ini dilakukan dengan cara berkomuni-
kasi, baik komunikasi secara verbal maupun secara non 
verbal. Komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang 
tentunya akan mengakibatkan reaksi antara medan aura 
di	sekitar	tubuh	fisik.	Hal	ini	akan	menyebabkan	proses	sa-
ling mempengaruhi warna aura. Orang dengan intensitas 
aura yang kuat akan mampu mempengaruhi orang-orang 
dengan intensitas aura yang lebih lemah.

Proses duplikasi 
ada beberapa ma-
cam sudut pandang. 
Diantaranya Multi 
Level Marketing 
(MLM), Vibrasi Aura, 
dan Neuro Linguistic 
Programming (NLP).

Tarot 
Dan 

Duplikasi
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Tarot Dan Duplikasi

Neuro Linguistic Pro-
graming (NLP)
 Dalam buku-buku tentang pemrograman bahasa 
syaraf	 (Neuro	Linguistic	Programing),	dikenal	 istilah	Mir-
ror	Neuron.	Mirror	Neuron	 adalah	 sel-sel	 syaraf	 cermin	
yang	aktif	disaat	tertentu.	Sel-sel	syaraf	tersebut	aktif	di	
saat:	 mengalami	 suatu	 peristiwa,	 mengingat	 peristiwa	
yang	pernah	dialami,	atau	melihat	peristiwa	pada	orang	
lain yang pernah dialami oleh pengamat. Jadi sel-sel 
syaraf	 cermin	 tidak	 bisa	 membedakan	 antara	 peristiwa	
yang dialami sendiri, dialami dalam ingatan, atau dialami 
oleh	orang	 lain.	Ketiga	kondisi	 itu	akan	membuat	sel-sel	
syaraf	cermin	aktif.
	 Untuk	 lebih	 jelasnya	 coba	 kita	 simak	 salah	 satu	
contoh	yang	ajaib	berikut	 ini.	 Setelah	peristiwa	 tsunami	
di Aceh, ada seorang bapak yang tampak sangat trauma 
dengan	 peristiwa	 itu.	 Bapak	 tersebut	 tampak	 murung	
dalam kesedihan karena kehilangan seluruh harta benda 
dan keluarganya. Kondisi ini diperparah dengan sikap sang 
bapak	yang	tidak	mau	makan.	Selama	beberapa	hari	han-
ya air minum yang mengisi perutnya. Maka relawan ben-
cana	mendatangkan	seorang	terapis	NLP	untuk	mengatasi	
masalah ini.
	 Pada	awalnya	sang	terapis	hanya	duduk	di	tempat	
yang jauh tepat di arah depan bapak itu. Yang dilakukan 
oleh	sang	terapis	hanyalah	mengikuti	gerak-gerik	dari	ba-
pak yang malang itu. Jika bapak itu berdiri, maka sang ter-
apis ikut berdiri. Jika bapak itu memegang kepala, maka 
sang terapis juga ikut memegang kepala. Setelah beber-
apa jam berlalu, sang terapis merasakan keterhubungan-
nya dengan bapak itu. Dalam keterhubungan inilah sang 
terapis membangkitkan rasa ingin makan sambil berjalan 
ke arah bapak itu. Dan secara ajaib, bapak itu-pun me-
minta makan pada sang terapis tersebut.

Duplikasi pada Sesi 
Konsultasi Tarot
	 Pada	terapi	tarot	cur-hat	yang	saya	kembangkan,	
tujuannya adalah meningkatkan ketenangan bathin klien 
saya. Karena jika bathin klien tenang, maka secara autom-
atis	masalah	klien-pun	akan	hilang	dengan	sendirinya.	Hal	
ini	 sesuai	 dengan	 hukum	 tarik-menarik	 (Law	 of	 Attrac-
tion).	Yaitu	jika	klien	resah,	maka	akan	menarik	peristiwa	
masa depan yang meresahkan ke dalam kehidupannya. 
Sedangkan jika klien tenang, maka akan menarik masa 
depan yang baik-baik saja ke dalam kehidupannya.
	 Untuk	menenangkan	 bathin	 klien,	 saya	melaku-
kan duplikasi. Yaitu berusaha menciptakan kehidupan saya 
pribadi	yang	selalu	baik-baik	saja.	Hasil	dari	memperbai-
ki kehidupan pribadi ini akan menenangkan bathin saya 
sendiri. Ketenangan bathin saya dengan intensitas yang 
kuat inilah yang mampu membawa klien untuk mening-
katkan ketenangan bathinnya melalui proses duplikasi. 
Dan	secara	ajaib,	tidak	lama	setelah	sesi	konsultasi,	maka	
masalah-masalah klien akan hilang dengan sendirinya.

Mengajar Dalam Diam
 Entah mengapa saya merasa perlu untuk men-
yampaikan pokok bahasan mengajar dalam diam. Wa-
laupun	 hal	 ini	 tidak	 ada	 hubungannya	 secara	 langsung	
dengan sesi konsultasi menggunakan kartu tarot. Tetapi 
materi pelajaran ini terkait erat dengan konsep duplika-
si.	Yaitu	berusaha	menyadari	bahwa	kita	tidak	bisa	mem-
perbaiki kehidupan orang lain. Kita hanya mampu untuk 
memperbaiki kehidupan pribadi diri kita sendiri. Ciri-ciri 
kehidupan pribadi yang sudah baik salah-satunya adalah 
pikirannya	tenang	sehingga	hatinya	damai.
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 Dalam komunitas Klub Tarot Jakarta tempat saya 
bersosialisasi, banyak sekali muda-mudi yang telah merin-
tis	karirnya	sebagai	seorang	Tarot	Reader.	Pada	usia	mer-
eka	yang	relatif	muda,	banyak	juga	yang	kondisi	pikirann-
ya sudah tenang. Semakin lama bergaul dengan mereka, 
akhirnya saya mengetahui dari mana sumber ketenangan 
itu. Sebagian besar dari mereka sudah pernah mengalami 
kesulitan hidup yang sangat besar. Sehingga setelah men-
gatasi kesulitan itu, maka kepercayaan dirinya mening-
kat. Diri yang tenang adalah diri yang yakin bahwa semua 
pada akhirnya akan baik-baik saja. Sejak dulu baik-baik 
saja,	saat	ini	baik-baik	saja,	dan	pastilah	masa	depan	juga	
tidak	akan	apa-apa.	Masalah	dan	solusi	yang	dialami	silih	
berganti	hanyalah	laksana	menonton	film	di	layar	televisi.	
Tidak	perlu	dirisaukan,	hanya	perlu	menikmati	alur	kisah	
dan sabar menunggu akhir cerita.
	 Ketenangan	 bathin	 seperti	 ini	 akan	 tercermin	
pada	tingkah	lakunya	sehari-hari.	Bahkan	jika	di-foto,	aura	
orang-orang	seperti	ini	akan	cerah	dan	menyilaukan.	Per-
buatannya akan selalu menginspirasi, kata-katanya akan 
selalu	 memotivasi,	 pemikirannya	 akan	 selalu	 menjadi	
solusi, dan bahkan kehadirannya saja sudah dapat menen-
tramkan	hati.	Dengan	bergaul	di	Klub	Tarot	Jakarta,	saya	
merasakan sensasi yang berbeda dengan komunitas-ko-
munitas	hobi	yang	pernah	saya	geluti.	Sepulang	dari	acara	
gathering  komunitas, selalu saja ada hal yang membekas. 
Kadang-kadang berupa ide-ide yang baru, kadang-kadang 
berupa	ketentraman	hati,	dan	kadang-kadang	juga	beru-
pa semangat hidup yang membara kembali.
	 Ternyata	guru-guru	kehidupan	 itu	tidak	membu-
tuhkan teori dan kata-kata. Mereka cukup menjaga keju-
juran dan konsisten menjadi dirinya sendiri. Maka orang-
orang	yang	bertemu	dengan	mereka	akan	ikut	termotivasi	
untuk berani tampil menjadi dirinya sendiri. Yaitu menjal-
ani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakininya, 
sesuai dengan minat dan bakatnya, sesuai dengan misi 
kelahirannya,	dan	semua	 itu	berarti	sesuai	dengan	 jalan	
kebahagiaan serta keberuntungannya. Saat ini sedang 
berlangsung krisis moral yang sangat parah, yang se-
cara bersamaan menyuburkan kebangkitan kesadaran di 
seluruh	 muka	 bumi.	 Proses	 duplikasi	 adalah	 salah-satu	
jawaban untuk mengatasi krisis ini. Yaitu dengan mening-
katkan kesadaran diri sendiri, menjaga kejujuran, dan kon-
sisten dalam berkarya untuk memberikan kontribusi pada 
lingkungan.

Tarot Dan Duplikasi

Tentang Boni 
Binoba ST.

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

“Untuk menenangkan bathin klien, saya 
melakukan duplikasi. Yaitu berusaha men-
ciptakan kehidupan saya pribadi yang se-
lalu baik-baik saja.”
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	 Tarot	reader	wanita	kali	ini	bernama	lengkap	Dwi	Chantika	
Radhita	Murni	yang	biasa	dipanggil	Chantika	atau	Ling-Ling	karena	
matanya	yang	sipit.	Wanita	yang	sudah	belajar	tarot	selama	tiga	
setengah tahun ini mengaku tertarik dengan tarot karena keunikan 
dan	keseruan	kartu	tarot.	Chantika	juga	mengakui	merasa	kesuli-
tan saat pertama kali belajar tarot terutama dalam hal merangkai 
kata-kata yang akan disampaikan kepada klien terutama kepa-
da	klien	yang	secara	usia	 lebih	tua	ketimbang	Chantika.	Namun,	
hal	 tersebut	tidak	mematahkan	 semangat	wanita	 yang	memiliki	
akun	twitter	@dwichantika	ini	untuk	terus	belajar	tarot.	Akhirnya	
setelah belajar membaca tarot selama 3 bulan bersama Orhacles, 
Chantika	pun	kini	telah	menjadi	tarot	reader	yang	matang.	
	 Coffee	Corner	Malang	merupakan	tempat	bersejarah	bagi	
Chantika	karena	tempat	tersebut	merupakan	tempat	pertama	kali	
Chantika	membacakan	 kartu	 tarot	 untuk	 orang	 lain.	Moon	Gar-
den	merupakan	tarot	pilihan	Chantika	hingga	saat	ini.	Ia	mengaku	
Moon Garden merupakan tarot yang penuh warna dan ceria seh-
ingga membantunya membaca kartu untuk orang lain tanpa mem-
buat orang lain menjadi takut. Cara membaca yang mengalir dan 
santai merupakan cara wanita satu ini menyampaikan pesan-pe-
san di tarot kepada kliennya.
 Wanita kelahiran Malang, 9 Januari 1993, ini pertama kali 
mengikuti	event	besar	 ialah	pada	kegiatan	Orhacles	saat	mengi-
si Malang Tempo Doeloe (MTD) 2011. Mendapatkan banyak 
pengamalan	 sambil	 mengasah	 kemampuan,	 Chantika	 semakin	
mencintai	dunia	 ini.	Terbukti	wanita	 ini	tidak	membatasi	diri	ha-
nya dengan belajar tarot namun juga saat ini ia belajar media lain 
seperti	oracle	card,	Shapeshifter	dan	rune.
 Walaupun sudah kurang lebih 3 tahun bergelut dalam 
dunia	fortune	telling	ini	bahkan	sedang	menempuh	kuliah	semes-
ter	 5	di	Universitas	Airlangga,	 Surabaya,	 jurusan	psikologi,	wan-
ita	 sipit	nan	 jelita	 ini	tidak	pernah	 lupa	akan	kebersamaan	yang	
dimiliki dengan teman-teman komunitas tarot Malang, Orhacles. 
Keluarga	 kedua,	 demikian	 ia	menggambarkan	 arti	 teman-teman	
komunitasnya.	 Dari	 komunitas	 ini,	 Chantika	 tahu	 bahwa	 dapat	
membaca tarot itu bukan karena bakat dari lahir tapi karena tarot 
juga bisa dipelajari selayaknya belajar hal lain.

Profil Tarot Reader

Chantika

Nama: Dwi Chantika Radhita 
Murni
Tanggal Lahir: 9 Januari 1993
Tarot Favorit: Moon Garden
Twitter : @dwichantika
Mobile : 081233913377
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Catatan Harian Joko Tingtong

Oleh 
Leonardo Rimba

Si Burung
KUN
FAYAKUN

 Anda jangan main-main dengan logo Komunitas Spir-
itual Indonesia yg sakral, namanya Siburung-burung. Beber-
apa	tahun	lalu,	ketika	kita	sarasehan	di	Jakarta,	ada	seorang	
teman yg begitu stress di tempat kerjanya sehingga men-
gambil satu spanduk dengan logo kita, lalu ditulisin berbagai 
mantera.	Penuh	tulisan	sehingga	akhirnya	spanduk	itu	tidak	
bisa dipakai lagi. Selama satu tahun berikutnya, teman itu 
jatuh habis-habisan. Nganggur, stress berat, belajar bertemu 
Allah	yg	sesungguhnya.	Ketika	cobaan	itu	selesai,	teman	kita	
ini diterima bekerja di perusahaan Amerika, dikirim ke Las 
Vegas, dan sekarang naik mobil Mercedes keluaran terakhir. 
Perlu	waktu	satu	tahun	setelah	mantera	anda	tuliskan	di	atas	
lambang	kita	ini.	Kalau	anda	beriman,	pasti	jadilah.	Itulah	yg	
saya	namakan	kun	fayakun.
		 Ide	pembuatan	 logo	kita	diajukan	oleh	 Ika	Sari	Pus-
pita,	eksekusi	oleh	seorang	disainer	profesional,	Jesse	Praka-
sa	 Rotinsulu.	 Ada	 beberapa	 pilihan	 yg	 diajukan.	 Members	
kita	voting	saat	itu.	Setelah	direvisi	berkali-kali	jadilah.	Mer-
upakan	simbol	dari	burung	hong	atau	phoenix	yg	tidak	per-
nah	menjejak	 bumi.	 Sejak	 lahir	 sampai	mati	 terbang	 terus,	
makanya	tidak	punya	kaki.	Siburung-burung	tidak	punya	kaki.	
Ketika	saatnya	mati,	maka	Siburung-burung	akan	mencebur-
kan diri ke kobaran api. Kobaran api berwarna kuning bisa 
terlihat di logo kita. Dari kobaran api itu lahirlah Siburung-bu-
rung	yg	baru.	Untuk	lahir	baru	anda	harus	mati	dulu.	Itu	pe-
lajaran	spiritualnya.	Pelajaran	spiritual	dari	burung	hong	da-
lam legenda Cina. Atau burung phoenix dalam legenda Barat. 
Mati	secara	spiritual	adalah	ketika	kita	meninggalkan	segala	
macam kepercayaan yg diberikan kepada kita dengan sung-
guh-sungguh	ketika	kita	kecil.	Tapi	kita	bertambah	besar.	Dan	
karena	kepercayaan	adalah	baju,	maka	baju	itu	sobek	ketika	
kita menginjak usia 17 tahun. Baju kita sobek sejak kita akil 
baliq atau mengalami goncangan kejiwaan karena hormon 
sex kita meningkat deras dan kita ingin berhubungan. Orang 
bilang	kita	ingin	berhubungan	intim.	Pedahal	bukan	itulah	se-
benarnya yg kita cari.
  

logo Spiritual Indonesia
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KUN FAYAKUN

	 Keintiman	 hanya	 sesaat,	 sedangkan	 pengertian	
bisa	berlaku	bersaat-saat.	Ada	saat	kita	intim,	dan	ada	saat	
kita renggang. Ada saat kita bertemu baju baru. Ada saat 
baju	baru	menjadi	baju	lama.	Usang,	sobek	dan	terpaksa	
dibuang.	Untuk	sementara	kita	tidak	pakai	baju.	Tapi	tetap	
pakai celana. Baju untuk bagian atas. Celana untuk bagian 
bawah. Jangan terbalik.
 Dan berikut percakapan pelengkapnya.
 
T	=	Dear	Pak	Leonardo,	perkenalkan	nama	saya	X.	Tulisan	
bapak	banyak	menginspirasi	saya,	dari	forum	Spiritual	In-
donesia, buku dan barusan majalah Tarot Journey. Saya 
direferensikan	oleh	Rendy	Fudoh.	Pernah	saya	bermimpi	
bisa punya kesempatan menanyakan beberapa hal ten-
tang kehidupan saya ke bapak. Ternyata bisa tercapai juga 
berkomunikasi dengan bapak. Tulisan dan jawaban dari 
penokohan Joko Tingtong di majalah Tarot Journey baru-
san jadi lebih menginspirasi saya lagi. Apakah saya boleh 
menanyakan beberapa hal ke bapak?
J = Boleh.
 
T = Terima kasih banyak atas kesempatan yg telah diber-
ikan kepada saya. Nama lengkap saya XYZ, perempuan, 
usia	35	tahun.	Pertanyaan	saya:	Saya	ingin	tahu	jika	rein-
karnasi itu memang terjadi.
J = Anda bertanya apakah reinkarnasi itu memang terjadi. 
Saya	cabutkan	tiga	kartu	untuk	anda:
 
XIII.	Death	–	Ace	of	Swords	–	XVIII.	The	Moon
	 Artinya:	reinkarnasi	itu	memang	terjadi.
 
T = Apakah saya di kehidupan sebelumnya?
	J	=	Kembali	tiga	kartu	saya	cabutkan:
 
IV.	The	Emperor	–	8	of	Cups	–	4	of	Wands
 Dan kata yg muncul di kepala saya adalah dukun 
yg sukses.
 
T = Apakah ada karma yg belum terselesaikan?
J	=	Kartu	yg	muncul:
 
7	of	Pentacles	–	XIV.	Temperance	–	VIII.	Strength

	 Artinya	tidak.
 
T = Apakah ada solusinya?
J	=	Kartu	yg	muncul:
 
6	of	Cups	–	9	of	Wands	–	XI.	Justice
	 Artinya	solusi	ada	apabila	anda	mau	bertindak	te-
gas menggunakan kemampuan rasional untuk memutus-
kan apa yg pantas. Kalau anda lebay mengingat masa lalu, 
maka	solusi	akan	hilang;	dan	sudah	terbukti	karena	itulah	
yg anda jalani sampai saat sebelum ini.
 
T = Dari kecil saya selalu dianggap berbeda oleh lingkun-
gan	saya.	Bahkan	hingga	hari	ini	saya	tidak	mengerti,	ke-
napa ibu saya memperlakukan saya berbeda dari saudara 
saya yg lain. Saya selalu dianggap anak durhaka, gagal, 
tidak	sukses,	beban	orang	tua,	dll.	Untuk	pekerjaan	pun	
saya	 selalu	 ada	 saja	 kendala,	 tidak	 pernah	 menetap	 di	
satu	 tempat	 dalam	 waktu	 lama	 (lebih	 dari	 tiga	 tahun).	
Kendala-kendala itu selalu datang dari wanita dan boss 
pria	yg	suka	main	cewek	atau	bertingkah	seperti	wanita	
:)	Sungguh	saya	 ingin	sukses	di	karir,	finansial	dan	cinta.	
Desperately	find	a	way	to	cut	off	the	core	of	negative	en-
ergy	from	my	mom	and	family.
J = Amin.

T	=	Untuk	 love	 life	 saya,	 selama	 ini	biasanya	saya	selalu	
mendapat orang Indonesia tulen. Tetapi sejak berpisah 
dari	yg	terakhir,	entah	kenapa	saya	menjadi	fans	berat	pria	
oriental. Apakah memang ini menjadi jalan hidup saya? 
Mengingat secara culture, mereka sangat kuat. Saat ini 
saya punya teman dekat pria dari ras Cina, saya pikir dia 
cukup moderat tetapi tetap ujung-ujungnya, dia belum 
berani mendobrak tradisi keluarga.
J = Anda bertanya apakah ini jalan hidup anda. Kartu yg 
tercabut:
 
5	of	Pentacles	–	Page	of	Pentacles	–	Page	of	Cups
	 Artinya	tidak,	sama	sekali	bukan	jalan	hidup	anda	
seperti	itu.		
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T = Saya ingin keluar dari siklus ini. Saya sudah bingung 
harus bagaimana lagi.
J = Anda bertanya bagaimana caranya harus keluar dari 
siklus	ini.	Kartu	yg	tercabut:
 
5	of	Wands	–	10	of	Pentacles	–	King	of	Swords
	 Artinya	 kekuatan	 emosi.	 Rupanya	 anda	 sudah	
menggunakan segala macam cara kecuali satu, yaitu emo-
si	 atau	perasaan.	 Simbolnya	air,	 dan	 itu	tidak	 terlihat	di	
pembacaan kartu. Anda bisa menggunakan segala macam 
daya	 yg	 tersisa:	materi,	 tenaga	 fisik,	 dan	 niat	mengam-
bil keputusan. Tetapi tetap saja ada satu hal yg kekua-
tannya	 anda	 tidak	 mau	 gunakan,	 yaitu	 perasaan.	 Anda	
tetap melekat secara emosional dengan hal-hal yg bisa 
anda putuskan secara rasional. Walaupun secara rasion-
al anda putuskan, secara emosional anda tetap melekat 
karena power anda ada di perasaan. Itu saya lihat disini. 
Jadi, jawaban akhirnya adalah gunakan perasaan anda. 
Bisa	digunakan	untuk	melekat	terus	seperti	apa	yg	terja-
di sampai sekarang, bisa juga digunakan untuk menyapu 
semuanya	sehingga	habis	dan	tidak	dirasakan	lagi.	Seperti	
sapuan tsunami, habis tak bersisa.

T = Aplikasi pakai emosi / perasaan itu kayak gimana, ter-
utama mengaplikasikan terhadapbagaimana menetralkan 
energi	negatif	yang	kuat	dari	ibu	saya?		
J	=	Kartu	yg	tercabut:
 
10	of	Wands	-	5	of	Cups	-	9	of	Pentacles
	 Artinya	 pakai	 penalaran,	 logika,	 rasio,	 yaitu	 el-
emen	 udara	 yg	 tidak	 muncul	 ketika	 anda	 mencari-cari	
jawaban.	Tidak	muncul	pula	di	tebaran	tiga	yg	baru	saya	
cabutkan	untuk	anda.	Tidak	muncul	artinya	tersembunyi.	
Tidak terlihat tetapi ada. Bisa menjadi penentu apabila 
anda mau gunakan. Anda bertanya bagaimana? Jawab-
nya adalah gunakanlah. Gunakan apa? Gunakan elemen 
udara atau kemampuan anda untuk berpikir dengan logis 
dan	 mengaplikasikannya.	 Aplikasi	 elemen	 udara	 berarti	
komunikasi. Bisa komunikasi antara anda dan diri anda 
sendiri. Bisa pula antara anda dan orang lain. Kalau per-
tanyaannya	bagaimana	menetralkan	energi	negatif,	maka	
jawabannya adalah menggunakan kekuatan perasaan yg 
disalurkan lewat kemampuan berpikir dan komunikasi. 
Begitulah lengkapnya kalau anda urutkan dari atas.  
 
T	=	Apakah	saya	nanti	akan	bisa	mendapatkan	pasangan	
pria oriental?
J	=	Kartu	yg	tercabut:
 
4	of	Cups	-	5	of	Pentacles	-	6	of	Pentacles
	 Artinya	tidak.

KUN FAYAKUN

Tentang 
Leonardo Rimba

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

LightGivers
oleh Joscev Audivax

	 Workshop	Tarot,	biasanya	berkisar	di	angka	yang	cukup	tinggi.	Apalagi	jika	diadakan	di	Jakarta.	Namun,	
kali	 ini	cukup	mengejutkan	ketika	LightGivers	berani	mengadakan	workshop	dengan	harga	relatif	terjangkau.	
Dengan	investasi	Rp.	350.000,-,	sudah	mendapatkan	kartu	tarot	Rider	Waite,	makan	siang	dan	sertifikat.	Plus,	
diajar	oleh	dua	tarot	reader	senior	yang	memang	menguasai	materi	tarot	serta	psikologi,	yaitu:	Audifax,	S.Psi	
(yang	berlatar	belakang	psikologi,	dan	bersama	Leonardo	Rimba	telah	menulis	dua	buku	penting	dalam	dunia	
tarot,	yaitu:	‘Psikologi	Tarot	–	Alternatif	Konseling	menggunakan	kartu	Tarot’	(2009,	cetak	ulang	2010)	dan	Tarot	
dan	Psikologi	Simbol	(2013).	Pengajar	satunya	lagi	adalah	Boni	Binoba,	seorang	tarot	reader	yang	dikenal	den-
gan	brand	‘Tarot	Curhat.

Materi	Workshop	yang	diadakan	dengan	tujuan	setidaknya	tiga	output:

- Menguasai dasar melakukan konsultasi menggunakan kartu tarot
- Memahami dasar psikologi dalam tarot
- Menguasai tebaran dan pembacaan simbol dalam kartu tarot

Ketiga	hal	tersebut	adalah	prinsip	dasar	yang	perlu	dikuasai	oleh	seorang	tarot	reader.

Workshop 
Angkatan 1
	 Pada	 tanggal	 15	 September	 2013,	 LightGivers	
Corps mengadakan workshop tarot. Tempatnya di Aria 
Café	Senayan	 Jakarta.	Workshop	diikuti	oleh	sembilan	
orang. Ada dua peserta yang menyempatkan datang 
dari	Bandung.	Workshop	ini	dipandu	oleh	Audifax	dan	
Boni Binoba, dan dibantu Wiendy Nathalia. Workshop 
berlangsung seru. Menariknya, ada dua orang yang su-
dah	menjalani	 profesi	 sebagai	 tarot	 reader	 yang	 juga	
menyempatkan	 untuk	 belajar	 lebih	 dalam	 lagi.	 Peser-
ta lain, ada yang berlatar mahasiswa psikologi, musisi, 
dosen, dan ibu rumah tangga. Suasana workshop ber-
langsung santai namun serius.
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Workshop 
Angkatan 2
 Selang tak lama, LightGivers kembali mengada-
kan workshop pada 6 Oktober 2012. Kali ini diadakan di 
Chill	In	Café	STC	Senayan.	Pada	workshop	II	ini,	sembilan	
peserta hadir. Salah satu peserta adalah mahasiswi psi-
kologi	Universitas	Gajah	Mada	yang	tengah	mengerjakan	
skripsi mengenai tarot. Selain itu ada juga dua peserta 
dari	fakultas	psikologi	Universitas	Tarumanegara.	Peserta	
lain	ada	yang	bekerja	di	 LSM,	ada	pula	yang	berprofesi	
sebagai pengacara. Workshop kali ini juga dihadiri oleh 
perwakilan	dari	majalah	HAI	yang	tertarik	dengan	Light-
Givers sebagai komunitas.
 Workshop kedua ini berjalan menarik, teruta-
ma	di	 sesi	 latihan	 saling	membaca.	Di	 akhir	workshop,	
masing-masing peserta mengungkapkan kesan-kesann-
ya, dan rata-rata merasa ada hal baru yang didapat dari 
workshop ini. Ternyata, tarot adalah hal yang bisa dipela-
jari	dan	dipraktekkan	tanpa	kekuatan	mistis	atau	menjadi	
klenik.

Workshop 
Angkatan 3

 Setelah mengadakan workshop tarot yang kedua, 
pada tanggal 27 Oktober 2013 diadakan workshop tar-
ot	yang	ketiga.	Masih	mengambil	tempat	di	Chill	 In	Café.	
Kali ini pesertanya adalah empat orang. Workshop agak 
molor waktu mulainya, karena rata-rata terjebak Jakarta 
Marathon yang berlangsung hari itu dan membuat sejum-
lah ruas jalan ditutup. Tapi workshop kali ini justru ber-
langsung lebih menarik karena peserta yang sedikit. Kali 
ini, bisa dikatakan semua peserta adalah orang yang sudah 
sering menjadi klien tarot dan kemudian berniat memela-
jari tarot. 
	 Workshop	 ketiga	 ini	menjadi	menarik	 karena	 di-
skusi di antara peserta soal simbol-simbol dalam kartu 
tarot, membandingkan antara saat mereka menjadi klien, 
dan saat workshop mereka menjadi reader. Latar peserta 
ada mahasiswi, ibu rumah tangga, hingga pebisnis. Di sini 
mereka	berlatih	membaca,	terutama	detil-detil	simbol	da-
lam masing-masing kartu.

Mau ikutan?
Untuk	informasi	dan	Pendaftaran	hubungi:	
Nanisha (HP: 08164836701)
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Serunya

Social Media Festival
oleh Joscev Audivax

	 Social	Media	Festival,	adalah	event	tahunan	yang	melibatkan	komunitas-komunitas,	 terutama	yang	
memiliki	social	media	sebagai	media	promosinya.	Pada	2013	ini,	adalah	Social	Media	Festival	ke-3	yang	dia-
dakan	di	FX	Sudirman.	Pada	12-13	Oktober	2013,	ada	125	komunitas	yang	berpartisipasi.	Ke-125	komunitas	
ini,	disaring	dari	lebih	150	komunitas	yang	mendaftar.	Dan,	ada	3	komunitas	tarot	di	sini:	Klub	Tarot	Jakarta,	
LightGivers	Corps,	dan	Tarot	Online.	Ketiganya	ditempatkan	di	satu	booth	yang	sama.	Sesuai	tema	Social	Me-
dia	Festival	kali	ini,	yaitu’	Dare	to	Share’,	maka	tiga	komunitas	tarot	ini	berbagi	dan	berkolaborasi.

 Apa bentuk kolaborasinya? Tiga komunitas 
tarot	 ini	 bikin	 free	 tarot	 reading.	Pengunjung	 cukup	
mencatatkan	data	diri,	 lalu	 follow	@LightGivers	dan	
@Tarotonline_ID,	sudah	bisa	mendapatkan	free	tarot	
reading. Wah, mudah sekali ya. Dalam dua hari, ter-
catat	 lebih	 dari	 400	 orang	mendaftar	 dan	 diberikan	
free	reading.	Tarot	reader	yang	bertugas,	bergantian	
dari Klub Tarot Jakarta, LightGivers dan Tarot Online. 
Seru sekali. Selain menjalin silaturahmi antara sesa-
ma tarot reader, juga membangun jejaring antar ko-
munitas.

 LightGivers sendiri sempat berkolaborasi 
dengan	Indonesian	Initiative	of	Change	(IOFC)	untuk	
membuat talkshow di hari pertama. Temanya, ada-
lah	 ‘ruang	 berbagi’.	 LightGivers,	 adalah	 komunitas	
yang menyediakan ruang berbagi bagi anak muda 
melalui	 twitter	 dan	 facebook,	 dimana	 follower	 bisa	
berbagi masalahnya melalui DM atau message FB dan 
mendapat	 pembacaan	 tarot	 free.	 Sementara	 IOFC	
adalah ruang berbagi terutama untuk masalah kelu-
arga.
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	 Booth	 tarot	 kolaborasi	 ini	 hampir	 tidak	
pernah sepi, bahkan sampai usai acara pun, ma-
sih banyak yang minta dibaca tarot. Bukan hanya 
pengunjung, tapi juga rekan-rekan komunitas dari 
booth-booth lain. Tarot reader pun berdatangan si-
lih-berganti,	 saling	mengisi	 dan	menggantikan.	 Da-
lam	dua	hari	itu,	ada	nama-nama	seperti:	

Boni Binoba (LightGivers/KTJ)
Wiendy Nathalia (LightGivers/KTJ)
Andy Shadam (Tarot Online)
Agung (Tarot Online)
Zie (KTJ/Semesta Management)
Didit Nugroho (KTJ)
Dedy Darmawan (KTJ/Solusi Tarot Darma)
Rendy Fudoh (KTJ/Trust Us Management)
Atarotboy (KTJ/Eye Management)
Adhit (Klub Tarot Padang)
Audifax (KTJ/LightGivers)
Adie A Iskandar (Tarot reader Surabaya)
Imelda Saura (LightGivers)
Dee Dragonica (KTJ/W.S. Coven)
Kireinia (KTJ)
Hosea Aryo Bimo (KTJ)

dan banyak lagi. Ada yang turut menjadi reader, ada 
yang membantu pendataan, atau sekedar berkun-
jung.



22

Reportase Event

Workshop Tarot
tingkat dasar angkatan ke-3

di Yogyakarta
oleh Komunitas Tarot Yogyakarta

Dewaroetji
	 Minggu	 (22/9/13)	Komunitas	 Tarot	 Yogyakarta	Dewaroetji	mengadakan	Workshop	Tarot	tingkat	dasar	 ang-
katan	ke-3.	Workshop	yang	diadakan	di	Legend	Cafe	Yogyakarta	ini	merupakan	kegiatan	rutin	dari	Dewaroetji	untuk	
memperkenalkan dan memasyarakatkan Tarot khususnya di area Yogyakarta.
	 Tujuan	diadakan	workshop	ini	adalah	memasyarakatkan	Tarot	yang	selama	ini	berstigma	negatif	di	mata	mas-
yarakat umum agar dapat lebih diterima dan dipahami kegunaannya. Tujuan lain adalah mencari bakat-bakat yang ada 
di luar komunitas yang masih belium terasah dengan baik. 
Diharapkan	dengan	mengikuti	pelatihan,	peserta	dapat	menguasai	teknik	dasar	membaca	Tarot	dan	penyampaiannya	
kepada klien.
	 Peserta	workshop	kali	ini	memiliki	latar	belakang	yang	berbeda-beda.	Mulai	dari	mahasiswa,	pekerja		hingga	
ibu rumah tangga. Ada yang sudah mengenal Tarot sebelumnya dan ada juga yang benar-benar awam.

	 Jam	10.15	workshop	dimulai.	Pemandu	workshop	
adalah	Master	 Krishna,	 	 seorang	profesional	 tarot	 reader		
dengan	 pengalaman	 tahunan	 yang	 tidak	 diragukan	 lagi	
oleh	kolega	maupun	klien-kliennya.	Pengalaman	bekerja	di	
sebuah	 institusi	 pendidikan	menjadikannya	 piawai	 dalam	
meramu	materi	yang	mudah	dimengerti	oleh	peserta.
 Dimulai dengan games ringan untuk mencairkan 
suasana,		kemudian		mengartikan	satu	persatu	kartu	Tarot	
yang berjumlah 78 itu hingga beberapa jenis tebaran untuk 
membaca klien.
 Materi Tarot yang lebih mendekatkan pada psi-
kologi dan mengutamakan konseling klien diharapkan 
memudahkan peserta dalam memahami bagaimana cara 
Tarot bekerja. Selain itu, pemahaman ini juga dimaksudkan 
untuk menghilangkan kesan klenik pada Tarot yang sering 
menjadi	citra	negatif	seorang	Tarot	Reader.
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 Antusiasme peserta nampak dari banyaknya per-
tanyaan yang mereka ajukan seputar teknik membaca dan 
hal-hal	apa	yang	harus	diperhatikan	saat	menghadapi	klien.	
Master Krishna menjawab semua pertanyaan itu dengan jelas 
dan sabar hingga peserta benar-benar paham.
 Setelah makan siang, sesi kedua dipandu oleh Ma-
dame	 Tabitha	 seorang	 reader	 profesional	 dengan	 berbagai	
jenis	klien	dan	aktivitas	setiap	harinya.	Beruntung	lah	beliau	
dapat	meluangkan	waktu	untuk	berbagi	tips	dan	trik	keadaan	
yang sebenarnya dihadapi Tarot Reader di lapangan.
 Selain Master Krishna dan Madame Tabitha, teman-
teman dari komunitas pun turut berbagi pengalaman sepak 
terjang dalam dunia Tarot. Mister Riyan, Mas Almanye T.Y, 
Yoga	‘Ki	Ngaco’	dan	Lady	Neeya	pun	berbagi	bermacam	kisah	
pengalaman menangani klien. Sesi kedua pun berlangsung 
seru hingga tak terasa sudah waktunya mengakhiri workshop 
ini.
	 Ditutup	dengan	foto	bersama,	maka	selesailah	Work-
shop	Tarot	tingkat	dasar	 ini.	Peserta	mengaku	puas	dengan	
pengalaman	mengikuti	 workshop	 ini.	 Harapan	 panitia	 ada-
lah	mereka	bisa	memanfaatkan	ilmu	yang	telah	didapat	un-
tuk membantu diri sendiri dan orang lain agar menjalani ke-
hidupan yang selaras dengan alam semesta.

Informasi
Komunitas Tarot Yogyakarta 
Dewaroetji

Kontak	 :	083867315403	
pin	 	 :	28AD22F2	
Email			 :	dewaroetji21@gmail.com
Twitter		 :	@dewaroetji
FB		 	 :	Komunitas	Tarot	
    Yogyakarta Dewaroetji
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Astrologi
TAROT

dan
“The goal of life is to make your heartbeat 
match the beat of the universe to match 
your nature with Nature.”
~ Joseph Campbell

 Tarot dan Astrologi (atau banyak dikenal dengan 
ramalan	zodiak)	adalah	dua	media	‘fortune	reading’	yang	
bisa dikatakan populer. Saat ini, keduanya pun, mulai ma-
suk sebagai pendekatan dalam psikologi dan dibahas da-
lam konteks ilmiah. Beberapa workshop tarot dan astrolo-
gi pun bermunculan. Tapi, apa sebenarnya keterkaitan 
antara	Tarot	dan	Astrologi?	Saya	akan	bahas	di	artikel	ini.
	 Tarot,	 seperti	 diketahui	 adalah	 kartu	 berjumlah	
78 dengan struktur terbagi arkana mayor dan minor. Tarot 
reader adalah sebutan untuk pembaca kartu tarot. Tarot 
reader, belakangan mulai populer dan banyak tarot read-
er bermunculan. Seiring hal tersebut, komunitas dan or-
ganisasi	 pun	bermunculan,	mulai	 yang	 sifatnya	 komersil	
hingga non-komersil.
 Astrologer, mungkin belum sebanyak tarot read-
er, meski ramalan zodiak sendiri lebih populer daripada 
tarot.	Hal	ini,	karena	kebanyakan	orang	membaca	zodiak	
hanya	berdasarkan	stereotipe	dan	bukan	perhitungan	po-
sisi	 planet	dan	 rasi	 bintang	 seperti	dilakukan	astrologer.	
Tentu saja, astrologer lebih memiliki akurasi dan kedala-
man	pembacaan	ketimbang	semata	berdasarkan	stereo-
tipe.
 Tarot dan Astrologi, sebenarnya memiliki benang 

merah pada pathway. Astrologi, menghitung posisi indivi-
du	dari	‘titik	berangkatnya’	dan	dinamika	Semesta	di	alur	
kehidupannya.	Sedangkan	tarot,	berfungsi	sebagai	rambu	
lalu-lintas,	ketika	 individu	berjalan	menuju	sesuatu	yang	
melenceng atau beresiko baginya.
 Astrologi yang benar, akan menghitung posisi 
planet	 dan	 rasi	 bintang	 pada	 waktu	 dan	 titik	 koordinat	
seseorang dilahirkan. Maka itu, dalam astrologi mutlak 
diperlukan saat kelahiran (bila perlu sampai jam kelahi-
ran)	dan	kota	kelahiran.	Pengaruh	planet	dan	rasi	bintang,	
membekalinya sebuah pola energi untuk menjalani se-
buah pathway yang memang diperuntukkan baginya.
 Namun, pathway ini tak semudah itu ditemukan. 
Dalam	perjalanan,	manusia	butuh	‘rambu-rambu	penun-
juk	 jalan’,	terutama	ketika	berhadapan	dengan	peristiwa	
demi	peristiwa.	Di	sinilah	peran	tarot.	Seperti	tergambar	
dalam arkana mayor, yang seringkali disebut sebagai Jour-
ney	 of	 the	 Fool,	 atau	 perjalanan	 ‘Sang	 Diri	 yang	 Polos’,	
atau	Perjalanan	berdasar	fitrah	seseorang.	Arkana	mayor,	
adalah	petunjuk	fase-fase	kehidupan	manusia,	fungsinya	
seperti	 rambu-rambu	penunjuk	 jalan.	Mana	yang	 sudah	
dilalui, mana yang akan dihadapi, atau bagaimana menga-
tasi yang sedang berlangsung.
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oleh 
Joscev Audivax

 Baik astrologi maupun tarot, keduanya berdasar-
kan psikologi simbol. Cara bekerja psikologi simbol adalah 
melihat	pola	 simbol	dalam	 suatu	 struktur.	 Pada	astrolo-
gi,	struktur	simbol-simbol	 itu	ada	pada	konfigurasi	plan-
et dan rasi bintang dalam sektor-sektor serta posisi dan 
sudut-sudutnya. Sedangkan pada tarot, struktur simbol 
ada pada tebaran yang memunculkan kartu tertentu di 
posisi tertentu.
	 Sama	 seperti	 hukum	 simbol,	 baik	 nama	 planet	
atau rasi bintang, maupun kartu-kartu, keduanya bekerja 
secara	semiotis	menjadi	representasi	dari	‘sesuatu	di	luar	
sana’	yang	memengaruhi	hidup	seseorang.	Sesuatu	di	luar	
sana	ini,	dibahas	oleh	Plato	dalam	teorinya	mengenai	Idea	
dan Forma, yang kemudian dibahas lebih jauh oleh Carl 
Jung	dalam	teori	mengenai	arketipe.
	 Term	 ‘sesuatu	 di	 luar	 sana’,	 dalam	 psikoanalisa,	
baik yang digagas Freud maupun Jung, merujuk pada apa 
yang ada di alam nirsadar (unconscious). Alam ini, selalu 
mencoba berkomunikasi dengan manusia melalui sim-
bol-simbol. Ini menunjukkan bahwa Semesta sebenarnya 
sudah menyediakan banyak sarana yang bisa dijadikan pe-
tunjuk membaca jalan hidup yang memang diperuntuk-
kan untuk kita. Tinggal kesediaan kita untuk membacan-
ya.
 Bagaimana dengan Anda?

Tentang Joscev 
Audivax

	 Lulusan	Fakultas	Psikologi	Universi-
tas	Surabaya.	Pada	2008,	bersama	teman	-	
temannya mendirikan biro psikologi SMART 
Human	Re-Search	&	Psychological	Develop-
ment. Saat ini menjabat ketua Klub Tarot Ja-
karta. 
	 Pada	 2011,	 bersama	 teman	 -	
temannya	mendirikan	Institut	Tarot	Indone-
sia. Telan menulis delapan buku, salah sa-
tunya	 adalah	 “Psikologi	 Tarot”	 yang	 ditulis	
bersama	 Leonardo	Rima.	 Selain	 berprofesi	
sebagai	 penulis,	 peneliti,	 pembicara	 sem-
inar	 dan	 konselor,	 juga	 aktif	 sebagai	 Tarot	
Reader dan memberikan sejumlah training 
tarot. 
 Bagi yng berminat untuk bekerjasa-
ma atau konsultasi tarot, bisa menghubungi 
di 0888 8910 069 atau email audivacx@
yahoo.com
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KIMMEI SHOP
Menjual dompet, tas dewasa dan 
anak - anak dengan design yang 
menarik.
Menerima juga pesanan berupa 
goodie bag untuk acara ulang tahun 
dan perayaan 1 bulan anak anda.

add our PIN!

261E8685

Your Online Shop For Trendy Bag & Wallet

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

TAROT
dengan
ASTROLOGI

oleh DarkWing Lady

Bagian 1

“Arketipe Arkana Mayor,
Planet, dan Zodiac”

Expert  Wisdom
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 Manusia adalah makhluk yang curang dan malas.  
Setiap	saat	selalu	merasa	tidak	puas	dan	mencari	keaman-
an dan kenyamanan sendiri – dan selalu berusaha untuk 
mengubah keadaan dan kehidupan sesuai dengan keingi-
nannya sendiri.  Itulah yang menyebabkan terjadinya ban-
yak	perubahan	dan	kemajuan	dalam	kehidupan	di	bumi:	
karena	manusia	aktif	sekaligus	reaktif.		Manusia	menyia-
sati	kehidupan	yang	harus	dihadapinya	dengan	berbagai	
cara, termasuk dengan mengembangkan teknologi dan 
meramalkan nasib.    

Simbolisme dan Arketipe
 Seiring berjalannya waktu, kesadaran dan peng-
etahuan manusia pun bertambah.  Manusia mulai men-
yadari	 bahwa,	 seperti	 halnya	 perjalanan	 musim	 dalam	
waktu satu tahun, segala hal memiliki pola dan ritme wak-
tu	 (timing)	masing-masing.	 	 Tiap	 hewan	 dan	 tumbuhan	
memiliki khasiat dan pola hidup yang berbeda, sehingga 
lebih memudahkan manusia dalam mempergunakannya.  
Semua manusia dan segala makhluk hidup lainnya memi-
liki	pola	hidup	yang	sama:	lahir,	tumbuh,	dewasa,	menua,	
meninggal.  Segala kejadian memiliki polanya tersendiri 
yang dapat dikenali dan diingat dengan mudah, asal kita 
memperhatikan.
	 Untuk	mengingat	 pola-pola	 yang	 rumit	 dan	 be-
rulang tersebut, manusia meringkasnya dalam bentuk 
simbol	dan	arketipe.		Simbol	adalah	“perlambang”,	“peng-
ingat singkat” akan suatu gagasan yang didapat manusia 
dari hasil pengamatan selama bertahun-tahun dan di-
turunkan serta disebarluaskan ke generasi selanjutnya.  
Contoh:		merupakan	simbol	umum	dari	gagasan	“bera-
cun” atau “berbahaya” atau “bajak laut”, karena benda 
yang	ditandai	hal	tersebut	dapat	menyebabkan	kematian,	
dan kalau sudah meninggal, kita semua hanya akan men-
jadi tulang-belulang.
	 Arketipe	 berasal	 dari	 kata	 arkhetupos	 (cetakan	
pertama	 (Yun.)).	 	 Istilah	 ini	merujuk	 pada	 tipe-tipe	ma-
nusia dan kejadian utama yang sudah universal mudah 
dimengerti	 (terutama	 secara	 visual).	 	 Tarot	 sebagai	me-

dia visual merangkum gagasan-gagasan universal dari 
simbolisme	dan	arketipe	tersebut	dalam	gambar-gambar	
yang dipergunakannya untuk menggugah alam bawah sa-
dar.		Contoh	arketipe	yang	terkenal	misalnya	“jerangkong	
membawa sabit” untuk menggambarkan gagasan “kema-
tian”,	 “satria	 menaiki	 kuda”	 untuk	 menggambarkan	 ga-
gasan “keberanian, tekad”, atau “laki-laki atau perempuan 
tua berwajah ramah” untuk menggambarkan “kebijaksa-
naan dan pengalaman”.

Sekilas Mengenai Astrologi dan 
Tarot
 Astrologi berasal dari kata bahasa Yunani, astros 
(bintang) dan logos (ilmu).  Astrologi dan adalah ilmu 
yang mencoba untuk memperkirakan masa depan den-
gan	menggunakan	pertanda	yang	tampak	di	depan	mata:	
perubahan pada peredaran planet dan zodiak.
	 Sebenarnya,	 setiap	 kebudayaan	 besar	 memili-
ki sistem astrologinya masing-masing, karena awal mula 
ilmu perbintangan adalah untuk meramalkan cuaca untuk 
keperluan pertanian, peternakan, perburuan, dan pela-
yaran.	 	 Dengan	 demikian,	maka	 sistem	Pranata	Mangsa	
dari kebudayaan Jawa/Bali dan sistem Shio dari Cina pun 
sebenarnya	termasuk	astrologi.		Untuk	mencegah	keran-
cuan,	istilah	“astrologi”	disini	maksudnya	adalah	astrologi	
Barat atau Yunani, yakni sistem yang diciptakan oleh bang-
sa Babilonia dan tersebar melalui perdagangan ke Mesir, 
Yunani, Romawi, dan pada akhirnya ke seluruh dunia ber-
sama dengan perdagangan dan kolonisasi bangsa-bangsa 
Eropa.
 Kartu Tarot berawal dari gambar-gambar yang 
dibuat oleh para pendeta untuk mengajarkan konsep-kon-
sep religius dan esoterik pada bangsawan maupun rakyat 
biasa – termasuk Astrologi.  Sistem Tarot mulai dibaku-
kan dan berkembang di Italia sekitar abad ke-13.  Seiring 
berlalunya waktu, kartu Tarot pun berkembang menjadi 
suatu sistem yang baku yang telah dikenal saat ini.

Keterkaitan Antara

TAROT Dengan

ASTROLOGI
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Keterkaitan Astrologi dengan 
Tarot
 Semua sistem pemikiran, termasuk sistem 
ekonomi, teknik, peramalan, bahasa atau apapun memi-
liki simbolisme masing-masing.  Keterkaitan antara Tarot 
dengan Astrologi dan ilmu-ilmu divinasi atau prakiraan 
lain	seperti	numerologi,	rune,	kabbalah	dst.	sangat	erat,	
sehingga sistem-sistem tersebut dapat saling dipahami 
dan dihubungkan satu sama lainnya.  Sebagai sistem pera-
malan yang memperkirakan kemungkinan kejadian secara 
umum,	Tarot	banyak	menggunakan	 simbol	dan	arketipe	
yang	didasarkan	pada	Astrologi.		Hal	ini	paling	jelas	terli-
hat	pada	kartu	Matahari,	Bulan,	Bintang,	Kematian	(Scor-
pio), Keadilan (Libra), dan Maharatu (Venus).
	 Kartu	 Tarot	 terdiri	 dari	 tiga	 bagian	 yang	 berbe-
da:	22	lembar	Arkana	Mayor	yang	merupakan	kartu	uta-
ma,	dan	56	lembar	Arkana	Minor	yang	merupakan	kartu	
pelengkap, dimana Arkana Minor dibagi lagi menjadi Kar-
tu Bernomor (pip cards) dan Kartu Kerajaan (court cards).  
Karena	 ketiganya	memiliki	 sistem	masing-masing,	 maka	
bagian-bagian dari Astrologi yang terkait pun berbeda-be-
da.  Bagian-bagian dari Astrologi yang dapat disejajarkan 
dengan	Arkana	Mayor	 adalah	 simbol	 dan	 arketipe	 yang	
terkait	dengan	Zodiak	dan	Planet.
 Orang yang pertama kali menyadari persamaan 
(dan kemudian membakukan hubungan) antara Astrologi 
dengan	Tarot	adalah	Jean-Baptiste	Alliette,	ahli	okultisme	
Perancis	 yang	membukukan	 karyanya	pada	 tahun	1785.		
Pada	akhir	 tahun	1800-an,	 the	Hermetic	Order	of	Gold-
en	 Dawn	 (“Partai	 Tertutup	 Fajar	 Keemasan”),	 sekelom-
pok	filsuf	dan	ahli	mistikus	dari	Inggris,	mengembangkan	

temuan	Alliette	dan	menarik	kesamaan	antara	Tarot	den-
gan	beberapa	sistem	falsafah	peramalan	lainnya,	seperti	
Kabbalah, Astrologi, dan Numerologi.
	 Hasil	 karya	 Kelompok	Golden	Dawn	 ini	 diseder-
hanakan dan dibakukan lagi oleh dua pasangan spiritu-
alis/ilustrator menjadi dua Tarot yang merupakan induk 
dari	semua	kartu	Tarot	modern:	Arthur	Edward	Waite	dan	
Pamela	 Colman	 Smith	 menciptakan	 Tarot	 Raider	 Waite	
(1909),	sedangkan	Aleister	Crowley	dan	Lady	Frieda	Harris	
menciptakan	Tarot	Thoth	(1943).

Zodiak dan Planet sebagai Sim-
bol dan Arketipe dalam As-
trologi
Yang dimaksud dengan “zodiak” adalah “susunan rasi bin-
tang berbentuk hewan (zoodiakon  = bentuk hewan (Yun.)) 
yang merupakan penanda perubahan musim dan diper-
gunakan dalam astrologi”.  Astrologi mempergunakan zo-
diak dan peredaran planet sebagai penanda musim mau-
pun situasi kondisi yang mungkin terjadi.  Dalam astrologi, 
karena terlihat bergerak (planetes = pengembara (Yun.)), 
bulan	dan	matahari	pun	dianggap	sebagai	 ‘planet’.	 	Ber-
dasarkan tampilannya, kesepuluh planet (Matahari, Bu-
lan,	 Merkurius,	 Venus,	 Mars,	 Jupiter,	 Saturnus,	 Uranus,	
Neptunus,	Pluto)	dan	kedua	belas	 zodiak	 (Aries,	Taurus,	
Gemini,	 Cancer,	 Leo,	 Virgo,	 Libra,	 Scorpio,	 Sagittarius,	
Capricorn,	Aquarius,	Pisces)	dianggap	memiliki	 sifat	dan	
simbolisme	tertentu,	dan	mewakili	arketipe	tertentu.

Bagian 1
“Arketipe Arkana Mayor,
Planet, dan Zodiac”
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12 Tanda Zodiak dalam Tarot Arkana Mayor
Tanda	zodiak	merupakan	arketipe	yang	sangat	umum	dikenal	di	seluruh	dunia.		Tidak	heran	bahwa	Tarot	ban-
yak	mengambil	simbol	dan	arketipe	dari	ilmu	ini	sebagai	pengingat	visual	dan	penggugah	bawah	sadar	pada	
saat	membaca	keadaan.		Korespondensi	Zodiak	dengan	kartu	Arkana	Mayor	adalah	sebagai	berikut:

Zodiak Kartu Arkana Mayor
Aries, zodiak awal musim semi (Maret-April).  Waktu 
dimana petualangan baru dimulai, rencana baru dibuat, 
semangat dan hasrat berlimpah ruah, dan kenekatan ter-
jadi.  Orang mulai merantau, dan para ksatria berpetu-
alang mengalahkan monster dan membantu warga desa 
maupun putri yang kesusahan.

Sang Maharaja (Emperor), perlambang pengua-
sa, pemimpin, pemberani, pengatur dan pelindung.  Raja 
menentukan jalannya negara, mengatur pemerintahan 
dan memimpin perang.

Taurus, zodiak tengah musim semi (April-Mei).  Waktu 
pelaksanaan menanam, berburu dan melaut sesuai den-
gan rencana yang telah dibuat oleh orang yang ditunjuk, 
saat anak yang mulai dewasa mulai diajak bekerja men-
emani orang tua dan mengetahui aturan di masyarakat.

Sang Pendeta Tinggi/Paus (Hierophant), per-
lambang	 peraturan,	 tradisi	 dan	 kepantasan.	 	 Pendeta	
mengajarkan kebiasaan dalam masyarakat, serta benar 
dan salah kepada anak-anak.

Gemini, zodiak akhir musim semi.  Waktu dimulain-
ya panen awal, pekerjaan melaut dan berdagang dilak-
sanakan, saat terjadi banyak komunikasi antar sesama, 
saat anak muda mulai mengenal lawan jenisnya dan mu-
lai berpacaran dan menikah, saat ternak mulai masa kaw-
in dan pilihan banyak dijatuhkan.

Pasangan Kekasih (Lovers), perlambang jiwa 
kembar	yang	saling	pengertian	dan	saling	bercerita,	sal-
ing mencoba memahami dan mengenal dengan ramah.  
Kekasih pun dipilih atau ditolak.

Cancer, zodiak awal musim panas.  Waktu untuk meny-
iangi dan merawat tanaman, waktu hewan ternak be-
ranak-pinak dan harus diurus, waktu orang kembali dari 
berdagang dan pergi lagi, waktu anak-anak masih kecil 
dan harus dibimbing, waktu untuk melaut dan mengaw-
etkan makanan.

Kereta Kencana (Chariot), perlambang berjalan 
terus dan berusaha keras untuk mencapai tujuan, untuk 
menapaki jalur yang telah dipilih tanpa tergoda oleh hal 
lain.

Leo, zodiak pertengahan musim panas.  Waktu untuk 
bekerja keras setengah hari dan bersantai setelahnya, 
waktu	untuk	bermain	dan	menjelajah,	untuk	tidak	ngoyo	
tapi terus menyelesaikan pekerjaan hingga selesai, waktu 
untuk mendidik anak-anak pelan-pelan, dan untuk me-
nikmati	proses	yang	ada.

Kedigjayaan (Strength), perlambang kesabaran, 
keteguhan dan keberanian dalam mencapai hasil yang 
diinginkan,	 dan	 menikmati	 hasil	 kerja	 keras	 yang	 telah	
dikerahkan.
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Zodiak Kartu Arkana Mayor
Virgo, zodiak akhir musim panas.  Waktu untuk meren-
canakan	dengan	teliti	persediaan	pakan	ternak,	makanan	
maupun rempah obat untuk musim dingin, meren-
canakan siapa yang mengerjakan apa dan berapa banyak, 
dan pembayarannya.

Sang Pertapa (Hermit),	perlambang	ketelitian,	kes-
endirian,	 nasihat	 baik,	 pengaturan	 yang	 teliti,	 melihat	
hubungan antar hal secara keseluruhan, kebijakan dan 
objektivitas.

Libra, zodiak awal musim gugur.  Waktu untuk beker-
ja sama menyelesaikan panen dan mengolah makanan, 
untuk bersama-sama membuat pakaian, saling bicara 
dan	 bercanda,	 berburu	 dan	menikmati	 kerja	 keras	 ber-
sama-sama.

Keadilan (Justice), perlambang keadilan, hasil ses-
uai dengan yang telah diusahakan, pembagian tugas dan 
hadiah dengan adil dan merata.

Scorpio, zodiak pertengahan musim gugur.  Waktu un-
tuk mem¬bereskan hasil sisa pesta panen, menghitung 
kembali inventaris ma¬kan¬an dan pakaian dan ternak, 
dan	 memotong	 ternak	 atau	 memanfaatkan	 daging	 he-
wan buruan yang diawetkan.

Kematian (Death),	perlambang	kematian,	hal	yang	
sudah berubah tak terelakkan, hisab (membuka dan 
menghitung kembali segala perbuatan yang telah dilaku-
kan).

Sagittarius, zodiak akhir musim gugur.  Waktu untuk 
bersilaturahmi, merenungkan hasil yang telah dicapai 
dan memimpikan hasil yang diinginkan, untuk mempela-
jari hal-hal baru dari interaksi dengan sesama dan belajar 
saling menerima.

Menahan Diri (Temperance), perlambang sikap 
yang	 tidak	 berlebihan,	 yang	 terbuka	 akan	 perbedaan	
sikap dan pemikiran, yang bisa menyatukan perbedaan 
dan saling melengkapi.

Capricorn, zodiak awal musim dingin.  Waktu un-
tuk menghemat dan membatasi makanan dan kegiatan 
mengingat persediaan sudah berkurang, dan untuk mem-
buat rencana jangka panjang cara mendapatkan uang 
dan makanan dan pakaian ke depan.

Iblis (Devil), perlambang keterikatan dan ketakutan 
akan masa depan, keputus-asaan karena rasa kekuran-
gan,	rasa	tidak	berdaya	dan	serba	terbatas.

Aquarius, zodiak pertengahan musim dingin.  Waktu 
untuk kembali membuka diri dan saling berbagi dengan 
orang-orang sekitar kita, untuk mencari cara yang lain 
daripada	yang	lain	untuk	menyiasati	persediaan	makanan	
yang menipis dan musim yang suram.

Bintang (Star), perlambang harapan ke depan, mena-
tap bintang untuk melihat arah pelayaran dan mendapat-
kan harapan, untuk kembali meninjau musim dan berkha-
yal.

Pisces, zodiak akhir musim dingin.  Waktu untuk 
mengkhayalkan yang indah-indah mengingat keadaan 
sudah hampir berubah, untuk saling mendorong dan 
menyemangati,	untuk	mencari	keindahan	di	tempat-tem-
pat biasa agar dapat bertahan.

Sang Pendeta Wanita (High Priestess) , per-
lambang	 intuisi,	 insting,	 kata	 hati,	 misteri,	 penerawan-
gan,	keyakinan	dan	menemukan	intisari	sesuatu.
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Planet Astrologis dalam Tarot Arkana Mayor
Planet-planet	pun	memiliki	arketipenya	sendiri,	seperti	yang	ditunjukkan	dalam	tabel	berikut:

Arkana Mayor, Planet dan Zodiac

Planet Kartu Arkana Mayor
Matahari, pemberi cahaya keemasan, panas dan ke-
hidupan,	penanda	 rutinitas,	kesamarataan,	 juga	seman-
gat dan perlindungan.

Matahari (Sun),	perlambang	kejujuran,	identitas	atau	
situasi yang jelas, keberanian dan semangat.

Bulan, pemberi cahaya keperakan di malam hari, sua-
sana	teduh	dan	lembut,	romantisme,	angan-angan,	serta	
siklus dan pasang-surut.

Bulan (Moon) , perlambang imajinasi, pasang-surut-
nya	emosi,	kelembutan,	ketidakjelasan,	angan-angan	dan	
kegelisahan.

Merkurius, planet kelabu cepat yang terkadang tam-
pak kuning pucat, perlambang perjalanan, komunikasi, 
perdagangan, dan mood.

Sang Penyihir (Magician), perlambang keahlian 
dan pengetahuan yang dapat mengubah realita.

Venus,	 planet	 cantik	 kuning	 keemasan	 perlambang	
keindahan dan kekayaan.

Sang Maharatu (Empress),	 perlambang	 kreativi-
tas, keberlimpahan, penciptaan, kelahiran dan keinda-
han.

Mars, planet merah garang perlambang semangat, am-
arah, hasrat, kenekatan, perang dan kehancuran.

Menara Runtuh (Tower), perlambang bencana, 
perubahan mendadak, penyucian tanpa ampun.

Jupiter, planet besar dan ramah bergaris-garis oranye 
dan	putih,	perlambang	berkat,	keberuntungan	dan	nasib	
baik.

Roda Nasib (Wheel of Fortune), perlambang 
naik-turunnya kehidupan, pola besar dan siklus yang se-
lalu berulang.

Saturnus, planet suram kecoklatan yang tampak 
dikekang oleh cincinnya, perlambang pembatasan dan 
peraturan dan ujian.

Dunia (The World), perlambang batasan dari dunia 
yang kita kenal, lengkap dengan segala sistem dan pola 
yang berlaku didalamnya.

Uranus, planet biru terang yang memiliki orbit yang be-
rubah-ubah,	perlambang	sifat	coba-coba	dan	seenaknya	
sendiri.

Si Polos/Dungu/Sang Pelawak Kerajaan (The 
Fool), perlambang spontanitas, kepolosan, keberanian 
dan pemberontakan.

Neptunus,	 planet	 biru-hijau	 yang	 berubah-ubah	 tiap	
saat	bagai	laut,	perlambang	fantasi,	ilusi,	dan	imajinasi.

Dia yang Digantung (The Hanged Man), per-
lambang melihat dengan cara yang berbeda, perenungan 
dan pengorbanan.

Pluto, planet gas ilusi berwarna kuning-hitam yang 
dapat	berubah	secara	dramatis,	perlambang	transforma-
si luar-dalam.

Pengadilan Terakhir (Judgement), perlambang 
ujian berat, terbukanya rahasia, dan perubahan be-
sar-besaran.
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Penutup: Penggunaan Arketipe 
Astrologi dan Tarot dalam Menen-
tukan Jalan dan Pilihan
	 Harap	 diingat	 bahwa	 arketipe	 dan	 simbol	 itu	
merupakan lambang dari keadaan dan situasi yang dih-
adapi, bukan penyebabnya.  Tuhan memberi manusia 
mata	 kepala	maupun	mata	hati,	 nalar	 dan	 insting,	 yang	
kesemuanya harus dipakai untuk membuat keputusan 
yang baik dan menentukan jalan yang dipilih.  Seringkali 
keadaan	tidak	sesuai	dengan	apa	yang	kita	inginkan.		Un-
tuk mengubah keadaan, paling sedikit kita harus tahu apa 
yang	kita	hadapi	agar	tidak	membabi-buta	dan	mengalami	
kesulitan	 yang	tidak	perlu.	 	Dalam	artikel	bagian	 kedua,	
saya	akan	membahas	keterkaitan	simbol	dan	arketipe	da-
lam	astrologi	dengan	simbolisme	dan	arketipe	pada	kartu	
bernomor (pip cards).  Semoga berguna, dan selamat me-
nikmati!	

Nara Sumber
•	 English, Mary L., 6 Easy Steps in Astrology, diterbitkan 

secara online, 2006
•	 Goodman,	 Linda,	 Sun	 Signs,	 Taplinger	 Publishing	

Company, 1968
•	 Greer,	Mary	K.,	&	Little,	Tom,	Understanding	the	Tarot	

Court, Llewellyn Worldwide, 2008
•	 Hewitt,	William	W.,	Astrology	for	Beginners,	Llewellyn	

Publications,	1996
•	 Kenner,	 Corinne,	 Tarot	 and	Astrology:	 Enhance	 Your	

Readings	with	 the	Wisdom	of	 the	 Zodiac,	 Llewellyn	
Worldwide, 2012

•	 Sepharial,	 Manual	 of	 Occultism,	 Rider	 &	 Company,	
1972

•	 Woolfolk,	 Joanna	Martine,	 The	Only	Astrology	Book	
You’ll	Ever	Need,	Scarborough	House,	1982

•	 http://www.astro.com	
•	 http://wiki.astro.com	
•	 http://www.awakeastrology.com/academics/sym-

bols.htm 
•	 http://www.djay.com	
•	 Hasil	 pengamatan	 dan	 penelitian	 pribadi	 terhadap	

simbolisme Tarot maupun Astrologi.

Tentang 
DarkWing Lady

	 Alam	 Octinur	 alias	 Darkwing	 Lady	
merupakan Astrologer (Barat, Cina, dan 
Jawa)	dan	Tarotière	otodidak.		
 Jika berminat mendapatkan bacaan 
astrologi ataupun Tarot, Anda dapat meng-
hubungi dirinya lewat surel 
rdarkwing@hotmail.com atau 
darkwinglady@gmail.com.  
 Boleh juga minta dibaca langsung 
dengan	perjanjian	melalui	nomor	HP	
021 951 85 084 (SMS saya agar saya tahu 
siapa Anda – misscall itu menyebalkan 
karena	tidak	menjelaskan	siapa	yang	men-
ghubungi saya).
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CERITA 7
oleh Madam Arra

	 Suatu	kali,	di	fan	page	saya,	madam	arra,	saya	pernah	mem-
posting	kalimat,	biarkan	imajinasi	kamu	membawamu	ke	tempat	
yang	belum	pernah	kamu	datangi.	Karena	kamu	tidak	pernah	tahu	
apa	yang	mungkin	kamu	alami	nanti.	Siapa	tahu	suatu	hari	kamu	
melewati	jalan	dimana	imajinasimu	pernah	pergi...

 Saat itu saya ingin menyampaikan pesan bahwa, 
bermimpilah	 setinggi	 apapun,	 karena	 kalau	 anda	 bisa	
membayangkannya secara detail, anda juga bisa mewu-
judkannya.	Dan	ini	bukan	sekedar	teori,	ini	fakta	dan	saya	
sudah	berkali-	kali	membuktikannya.	
	 Hal	yang	belum	 lama	 ini	 saya	alami,	 (dan	masih	
berlangsung	saat	saya	menulis	artikel	ini)	adalah	saya	di-
undang	untuk	mengikuti	kompetisi	fortune	teller	tingkat	
dunia	di	Ukraina.	Bagaimana	 saya	bisa	diundang,	 cukup	
panjang ceritanya.
 Suatu hari, di pertengahan 2012, salah seorang 
teman di club tarot bercerita kalau dia mendapat email 
dari	seseorang	untuk	mengikuti	kompetisi,	namanya	inter-
national	psychic	challenge	di	ukraina.	Yang	membuat	aca-

ra ini adalah salah satu stasiun tv swasta disana, namanya 
STB Channel. Mereka mengajak siapa saja yang berminat 
untuk	kirim	portfolio	 ke	email	 yang	 tertera	di	 email	 un-
dangan itu.
	 Pertama	 kali	 saya	 membaca	 email	 itu,	 saya	
langsung	 googling,	 tentang	 Ukraina.	 Posisinya	 ada	 di	
mana, bagaimana negaranya, pemandangannya, dsb. 
Wah, begitu tahu kalo terletak di Eropa Timur, dan perlu 
kurang lebih 20 jam perjalanan via udara, sempat mem-
buat saya ciut juga. Tapi karena dukungan dari suami 
ditambah rasa penasaran saya, akhirnya saya kirim juga 
portfolio	ke	email	tsb.
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 Baru di awal bulan Oktober 2012 saya mendapat 
email	dari	meraka,	seperti	di	bawah	ini.

Dear	Madam	Arra!

 The International Media Center STV appeals to 
you with respect and reverence. My name is Tatiana. I 
present the project «Psychic Challenge» in Ukraine.
 Our channel is one of the major TV channels in 
Ukraine. Now Ukrainian version of the TV project team 
“Psychic Challenge” is preparing the 12-th season of the 
show. More information about this project at http://bit-
va.stb.ua/. We have already done ten seasons, and the 
eleventh is in progress and they had and have a great 
success in the Russian-speaking countries. Last 4 seasons 
were The International Battles. The participants are the 
strongest psychics of the world, who represent the United 
States, Britain, Australia, Czech Republic, Croatia, Nigeria, 
Romania, Azerbaijan, Russia and Ukraine.
 We invite you to Ukraine to participate in the film-
ing of next season, «International Psychic Challenge» to 
demonstrate yours supernatural skills and compete with 
other psychics.
 Filming will start from December 2012, and it will 
take from 1 week up to several months. Your travel and 
accommodation in Ukraine STV completely takes over.
We would be very grateful for your response. We hope you 
will be glad to participate.

Best regards,
Project administrator
International Psychic Challenge
Tatiana Proskurova
E-mail: ... @stb.ua
Phone: +380952722xx

 Saya merespon email tersebut dengan sekian ma-
cam	pertanyaan,	termasuk	ketidak	yakinan	saya	tentang	
kemampuan psychic saya, apalagi harus bertanding mel-
awan	peserta	lain	dari	seluruh	dunia.	Dan	tidak	ada	jawa-

ban sampai awal tahun 2013.
 Saya baru mendapat kabar lagi dari project admin-
istrator yang lain sekitar bulan Februari, dan menanyakan 
kembali	 kesediaan	 saya	 untuk	 mengikuti	 acara	 tsb	 dan	
lagi-lagi	 minta	 saya	 mengirim	 portfolio.	 Setelahnya	 ada	
beberapa pertanyaan dasar yang harus saya jawab, sep-
erti	apa	spesialisasi	saya,	penyakit	yang	pernah	diderita,	
apakah ada alergi, apakah ada makanan pantangan, dsb. 
Kami	tidak	intens	berhubungan	via	email,	dan	sempat	be-
berapa	kali	berganti	project	administrator,	membuat	saya	
jadi	tidak	yakin,	apakah	jadi	berangkat	atau	tidak	dan	be-
rapa orang yang berangkat dari Indonesia.
 Sekitar April, saya baru mendapat kabar kalau 
akan berangkat awal Juli, berdua dengan Lia. Lega saya, 
karena ada teman seperjalanan, apalagi dia juga salah 
satu teman dekat saya, yang sama-sama menekuni tarot. 
Kami	berdua	mulai	mencari	info	dimana	kedutaan	Ukraina	
di Jakarta dan apa syarat-syarat yang diperlukan untuk 
mengurus	visa	ke	Ukraina.	Setelah	semua	info	sudah	ter-
kumpul, masalah datang karena sudah perengahan Juni 
dan kami belum juga menerima surat undangan dari STB 
sebagai pihak yang mengundang kami, padahal itu salah 
satu	 syarat	 untuk	 membuat	 visa.	 Selasa,	 25	 Juni	 2013	
kami	ke	kedutaan	Ukraina,	dengan	menyerahkan	semua	
berkas lengkap. Kami diinterview, ditanyakan apa tujuan 
kami	ke	sana,	dsb	dan	Mr	Petter	yang	menginterview	kami	
kaget saat tahu bahwa Sabtu, 6 Juli kami harus berangkat 
karena	e-tiket	sudah	dibooking	untuk	tanggal	tsb.	Dia	ti-
dak	bisa	janji	visa	bisa	keluar	kurang	dari	15	hari	kerja.	
	 Sambil	menunggu	visa	keluar,	saya	tetap	berakti-
vitas	seperti	biasa,	ke	kantor	3	x	seminggu	atau	bertemu	
demgan client. Rabu, 3 juli kami ditelpon untuk datang ke 
kedutaan besok Kamis, untuk mengambil visa. Dan Ka-
mis, visa sudah ditangan. Ternyata keberangkatan kami 
dimajukan,	jadi	Jumat	malam,	5	Juli.	Lagi-lagi	kami	dibuat	
tegang,	karena	sampai	kami	berangkat	ke	bandara,	e-tiket	
belum dikirim oleh mereka. Baru setelah sampai di ban-
dara	 dan	menunggu	 beberapa	 saat,	 e-tiket	 kami	 terima	
via email dan kami bisa berangkat tepat waktu.

 “Ternyata keberangkatan kami dimajukan, jadi Ju-
mat	malam,	5	 Juli.	 Lagi-lagi	 kami	dibuat	 tegang,	 kare-
na	 sampai	 kami	 berangkat	 ke	 bandara,	 e-tiket	 belum	
dikirim oleh mereka. Baru setelah sampai di bandara 
dan	menunggu	beberapa	 saat,	e-tiket	kami	 terima	via	
email dan kami bisa berangkat tepat waktu.”
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	 Perjalanan	udara	lebih	dari	15	jam	dengan	sekali	
transit	di	Dubai,	membuat	 saya	 sedikit	 jetlag.	Tapi	tidak	
lama,	karena	segera	berganti	rasa	exciting	begitu	pertama	
kali menjejakkan kaki di bandara dan berkenalan dengan 
peserta yang lain. Apalagi, saat itu kita diminta untuk ber-
ganti	kostum	dan	langsung	diinterview	dan	dishooting.
 Saya dan beberapa peserta yang datang hampir 
bersamaan kemudian dibawa ke penginapan yang letakn-
ya	agak	di	pinggir	kota	Kiev,	ibukota	Ukraina.	Nama	tempat-
nya Djerelo. Bangunannya sederhana namun Asri, karena 
banyak pohon di halaman sekitarnya. Saya sekamar ber-
dua dengan Lia. Semakin sore peserta yang datang makin 
banyak. Kami mulai akrab di saat waktu makan bersama. 
Apalagi saat masing-masing dari kami menceritakan pen-
galaman yang kami alami di tempat kami menginap ini. 
Ada	yang	didatangi	hantu	yang	gantung	diridi	kamar	tidur	
ya, ada yang melihat sosok laki-laki loncat lewat jendela, 
dan	saya	sendiri	merasa	seperti	ada	yang	membangunkan	
saya	secara	tiba-tiba	di	pagi	pertama	saya	disini.	Ternyata,	
dulu itu hotel ini bekas sanatorium dan memang banyak 
yang sampai menemui ajal disini. 
	 Hari	ke	dua,	peserta	ditest	satu	persatu.	Di	salah	
satu ruangan yang ada di hotel. Ada sekitar 8 orang yang 
duduk di depan dan peserta duduk di kursi di hadapan 
mereka.	Pertanyaan	yang	diberikan	ke	saya	saat	itu,	saya	
diminta	melihat	foto	yang	ada	di	hadapan	saya.	Seorang	
wanita sedang menunggang kuda. Mereka menanyakan, 
apakah wanita itu masih hidup atau sudah meninggal, 
bagaimana kehidupannya, keluarganya, dsb. Kemudian 
saya diminta merasakan sebuah cincin yang ada di samp-
ing	 foto.	 Siapa	 yang	memiliki	 cincin	 itu,	 bagaimana	 ke-
hidupannya, sudah meninggal atau masih hidup, dsb. Say-

angnya	kami	tidak	diberi	tahu	hasil	test	itu,	jadi	kebenaran	
jawaban	kami	juga	tidak	tahu.
	 Hari	ke-3,	Senin,	8	Juli	kami	sudah	dijemput	untuk	
bersama-sama berangkat ke suatu tempat untuk mengi-
kuti	test	dengan	seluruh	peserta.	Cukup	kaget	juga,	saat	
bis	kami	sampai	di	lokasi,	tidak	lama	kemudian	ada	2	bis	
besar	 lagi	yang	datang	dengan	ratusan	peaerta.	Kami	ti-
dak diperkenankan membawa camera, hp, ataupun alat 
elektronik lainnya. Semua dikumpulkan saat kami berba-
ris untuk masuk ke lokasi. Lokasinya di lapangan terbu-
ka, yang masih banyak padang ilalangnya. Di sana kami 
diminta untuk memperagakan ritual2 apa saja yang bi-
asa	 kami	 lakukan.	 Peserta	 dari	 negara	 lain,	 melakukan	
demonstrasi yang begitu unik dan menarik. Banyak hal 
yang bisa saya pelajari saat itu. Kemudian kami diminta 
berbaris lagi untuk masuk ke lokasi yang berbentuk sep-
erti	landasan	pacu,	dan	dihadapan	kami	ada	kotak	besar	
sekali. Tugas kami adalah, menulis di secarik kertas yang 
diberikan	 panitia,	 apa	 yang	 akan	 terjadi	 beberapa	 saat	
lagi, dan apa yang ada di dalam kotak besar di hadapan 
kami itu. Sekitar setengah jam berlalu, dan semua kertas 
sudah	dikumpulkan,	tiba-tiba	melintas	helikopter	ke	arah	
kami, dan ada 2 orang penerjun payung yang ke luar dari 
helikopter tsb. Kemudian mereka masuk ke belakang ko-
tak,	dan	tidak	lama	kemudian	kotak	terbuka,	dan	di	hada-
pan	kami	tampak	sepasang	pengantin	baru	di	atas	pelam-
inan beserta keluarga mereka sedang merayakan pesta 
pernikahan.	 Peristiwa	 itu	 merupakan	 jawaban	 dari	 test	
yang ditanyakan kepada seluruh peserta tadi. 
 

“...ada yang melihat sosok laki-laki loncat lewat 
jendela,	 dan	 saya	 sendiri	 merasa	 seperti	 ada	
yang	 membangunkan	 saya	 secara	 tiba-tiba	 di	
pagi pertama saya disini. Ternyata, dulu itu hotel 
ini bekas sanatorium dan memang banyak yang 
sampai menemui ajal disini. “
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	 Hasilnya,	30	orang	disebut	namanya	satu	persatu	
untuk lolos ke babak selanjutnya. Saya dan Lia, termasuk 
yang	dipanggil	ke	depan.	Hampir	sebagian	besar	dari	kami	
yang	 tinggal	 di	 hotel,	 lolos.	 Setelah	 hari	 yang	 melelah-
kan itu, karena sampai tengah malam kami baru kemba-
li ke hotel, kami mendapat waktu libur 2 hari. Kamis, 11 
Juli, kami kembali bersiap untuk test selanjutnya. Di sini 
kami diminta untuk melakukan beberapa tugas. Misalnya 
berpasangan, bermain tarot, atau berpasangan berdia-
log dengan penduduk sekitar, dan tugas utamanya ada-
lah	memilih	6	 teko	berisi	 susu	yang	tidak	ada	kodoknya.	
Sayang	sekali	di	 test	 ini	saya	tidak	berhasil	memilih	 teko	
yang benar, tapi saya puas, karena kesampaian memegang 
kepala	Pasha,	pembawa	acara	ini,	yang	botak	plontos.	Ha-
haha.	Ini	sudah	niat	saya	sebelum	sampai	ke	Ukraina,	saat	
saya lihat cuplikan acara ini tahun-tahun lalu, saya berniat, 
kalau ada waktu untuk bertemu dan diberi kesempatan 
dengan	pembawa	acara	ini,	saya	akan	pegang	kepalanya	!
	 Minggu,	 14	 Juli,	 kembali	 peserta	 dijemput	 dan	
dibawa	ke	suatu	tempat.	Kali	ini	peserta	tinggal	25	orang.	
Test kali ini adalah, kami diminta untuk melihat, siapa 
yang	akan	kami	temui	nanti.	Wanita/pria,	apa	pekerjaann-
ya, bagaimana kehidupan asmaranya, dsb. Kami dipanggil 
satu per satu, ke dalam mobil, dan ditanya tentang hal ini. 
Setelah interview, harus menunggu lagi untuk dipanggil 
giliran masuk ke tempat yanag lain lagi, untuk mencerita-
kan tentang apa yang kami rasakan tentang bintang tamu 
ini. Sementara, si bintang tamu ini sudah menunggu di 
bawah dan melihat apa yang kami bicarakan tentang beli-
au,	yang	tenyata	adalah	seorang	artis	ternama,	asal	Peran-
cis, Juliete Binoche.
	 Senin	malam,	15	Juli,	diumumkan	siapa	diantara	
peserta yang masuk ke babak selanjutnya. Yang lolos, be-
rarti	akan	kembali	 lagi	ke	Ukraina,	untuk	terus	mengiku-
ti	kompetisi	 ini.	Dan	saya,	 termasuk	1	diantara	12	orang	
yang berkesempatan kembali lagi. 
 Oya, episode perdana bersama seluruh peserta 
sampai	terpilih	12	orang,	bisa	dilihat	di	link	berikut	ini	:
http://stbvideo.org/bitva-ekstrasensiv/983,	 http://stb-
video.org/bitva-ekstrasensiv/984,	 http://stbvideo.org/
bitva-ekstrasensiv/982

Sebuah Cerita 7

Tentang 
Madam Arra

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

oleh Rendy Fudoh

 Di kehidupan sehari – hari, sebenarnya kita su-
dah	menemukan	berbagai	pelatihan	penanaman	program	
bawah	 sadar	 untuk	 ‘menarik’	 hal	 yang	 sesuai	 dengan	
keinginan kita agar bisa terwujud. Katakanlah ada ban-
yak	 pelatihan	bagaimana	menarik	 pekerjaan	 yang	 ideal,	
pasangan yang ideal, kebahagiaan hidup, dan berbagai 
pelatihan	lainnya.	Dan	dalam	konteks	ini,	dalam	dunia	si-
hir – menyihir memang disebut sebagai spell atau sihir itu 
sendiri. Demi kesederhanaan kosakata, gw akan memakai 
istilah	spell	ketimbang	‘program	bawah	sadar’.
	 Dari	 yg	 saya	 amati,	 berbagai	 program	 tersebut	
sebenarnya	berlandaskan	kepada	Law	of	Attraction	atau	
hukum tarik – menarik. Dan memang LoA tersebut sudah 
berhasil membahagiakan banyak orang. Lucunya adalah, 
ketika	 peserta	 menginginkan	 suatu	 hal	 secara	 spesifik,	
ya	mereka	mendapatkan	apa	yg	mereka	inginkan	seperti	
berwisata, mengingkan suatu barang, atau menginginkan 
pasangan,	dan	sebagainya.	Namun	apabila	ketika	meng-
inginkan uang dalam jumlah tertentu, lucunya, kemu-
ngkinan berhasil justru sangat kecil. In short word, spell 
menarik	duit	seringkali	lebih	banyak	yang	gagal	ketimbang	
berhasilnya dan berujung kepada kekecewaan orang yg 
melakukan spell tersebut.
	 Pertanyaannya,	mengapa	 untuk	 keuangan,	 lebih	
banyak	yg	gagal	ketimbang	berhasil?

Miskonsep-
si Mengenai 
Kekayaan
	 Semua	saya	yakin	sudah	tahu	konsepnya	Law	of	
Attraction	atau	hukum	tarik	–	menarik	atau	LOA.	 Intinya	
adalah	kita	menarik	apa	yg	kita	pikirkan	dari	dalam	hati	
kita yg terdalam atau pikiran kita yg paling mendasar. Den-
gan demikian, apabila kita menginginkan sesuatu dengan 
kondisi mental bahagia, maka kita akan menarik hal - hal 
yang	bahagia.	Hal	ini	juga	berlaku	sebaliknya,	dimana	bila	
kondisi mental kita serba kekurangan atau sedih, maka 
kita juga menarik kekurangan dan kesedihan itu dalam ke-
hidupan kita. 
 Yang menjadi masalah dalam segala bentuk spell 
kekayaan disini adalah, anggapan umum yang beredar di 
masyarakat umumnya bahwa kekayaan = harta benda. 
Dari sisi pola pikir masyarakat umumnya, justru melihat 
seseorang dianggap kaya apabila orang itu memiliki ru-
mah yg besar diperumahan elit, uang di rekening bank 
yang mencapai ratusan juta, milyaran, bahkan lebih, atau 
mobil mewah yang dipakai sehari – hari. Dengan demiki-
an, masyarakat umumnya juga apabila melakukan spell 
kekayaan, mereka memvisualisasikan uang banyak dan 
segudang harta benda tersebut dalam pikirannya.
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Yang

“GAGAL ?”
	 Satu	hal	yang	perlu	pembaca	ketahui,	sebagai	ref-
erensi…., kita semua tahu kalau didunia ini, orang yang 
kaya baik materi maupun mentalnya menjadi semakin 
kaya. Oleh karena itu, kita perlu berpikir layaknya orang 
kaya	agar	dalam	prosesnya	nanti	kita	menjadi	orang	kaya	
juga. The thing is, orang kaya melihat uang, rumah, dan 
segala macam materi itu sebagai sarana dan bukan tujuan 
akhir.
 Justru pikiran uang, rumah, mobil, dan materi2 
lainnya sebagai tujuan akhir adalah pikiran dari orang - 
orang yg kekurangan. 
	 Dengan	 demikian,	 ketika	 kita	 menciptakan	 goal	
dalam spell kekayaan kita dan meletakkan materi itu se-
bagai tujuan akhir dan bukan sarana, kita menanamkan 
dalam pikiran kita bahwa kita adalah orang yg berkeku-
rangan. Dan apabila kita menanam dalam pikiran kita ka-
lau kita adalah orang yg berkekurangan, maka kita akan 
menarik segala kekurangan dalam diri kita bukan?
 Lebih sederhananya lagi, apabila kita melaku-
kan spell dengan memvisualisasikan uang sejumlah 100 
juta	tanpa	tujuan	yg	pasti,	maka	pada	akhirnya	ada	saja	
pengeluaran	besar	yang	mengikuti	dibelakang	itu	sehing-
ga	 ujung-	 ujungnya	 mungkin	 bukannya	 menikmati	 100	
juta itu, tapi malah menjadi lebih melarat.

Bagaimana Se-
mestinya Spell 
Kekayaan Terse-
but?

	 Sederhananya,	ada	beberapa	faktor	yang	menen-
tukan dalam keberhasilan spell kekayaan.
 Faktor pertama adalah, kita melakukan spell 
tersebut dengan situasi mental yang bahagia dan men-
syukuri segala hal yang kita miliki saat ini, sekecil apapun 
itu. Dengan demikian, kita bisa melakukan spell dan mera-
sakan bahwa kekayaan sudah ada dalam diri kita sendiri.
 Faktor kedua adalah tujuan kekayaan tersebut. 
Misalkan, apabila kita menginginkan uang dalam jumlah 
1 milyar misalnya, untuk apa uang tersebut? Misalkan 
ternyata untuk membeli rumah, kita perlu menanyakan 
lagi kedalam diri kita sendiri, untuk apa rumah itu? Misal-
kan jawabannya adalah agar sekeluarga bisa memiliki tem-
pat	tinggal	dan	hidup	bahagia,	maka	lebih	baik	melakukan	
spell	yang	tujuannya	adalah	mendapat	tempat	tinggal	dan	
kebahagian	keluarga;	BUKAN	spell	uang	1	milyar.	
 Mengapa demikian? Karena alam/ semesta/ Tu-
han, apapun namanya, memiliki jalannya sendiri dalam 
mewujudkan	yang	kita	minta;	hindari	‘membatasi	pikiran’	
kita	sendiri	kalau	kebahagiaan	dan	tempat	tinggal	itu	han-
ya bisa diperoleh apabila kita memiliki uang 1 milyar. Den-
gan	demikian,	alam	bisa	mencari	 alternatif	yang	 terbaik	
sesuai	dengan	kondisi	kita.	Contohnya:
•	 Bisa saja anda mengenal seorang developer yang 

ternyata	menghadiahkan	anda	tempat	tinggal.
•	 Bisa saja anda mendapatkan rumah yg anda inginkan 

dengan	harga	lebih	murah,	tidak	harus	1	milyar	kare-
na satu dan lain hal.

•	 Bisa saja anda mendapat pekerjaan baru dan rumah 
adalah kompensasi atas posisi pekerjaan anda

•	 Bisa saja pasangan anda, dalam karirnya ternyata 
mendapat kompensasi atas proyek yang besar dan 
bisa	beli	tempat	tinggal.

•	 Bisa saja harga saham yang anda invest melambung 
tinggi	 dalam	 waktu	 singkat	 sehingga	 anda	 bisa	 beli	
tempat	tinggal
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 Dan masih banyak kemungkinan lagi yang seka-
li	 lagi,	 tidak	 akan	bisa	 kita	duga	 sehingga	 justru	dengan	
fokus	ke	uang	1	milyar	 tersebut	malah	membatasi	alam	
untuk mencari jalan terbaik bagi kita. Ingat, kita mem-
batasi	 pikiran	 kita	 sendiri	 =	 membatasi	 alternatif	 yang	
disediakan oleh alam/semesta/Tuhan. 
	 Faktor	 ketiga	 yang	 juga	 menentukan	 keberhas-
ilan	 adalah	 justru	 di	 sikap	 kehidupan	 kita	 sehari	 –	 hari:	
hindari	berlagak	seperti	orang	susah.	Tentu	saja	sikap	ini	
bukan	berarti	kita	harus	boros	dalam	mengeluarkan	uang	
kita. Justru orang kaya baik secara materi maupun mental 
cenderung disiplin dalam mengeluarkan uangnya. Dia me-
misahkan budget seberapa persentase untuk bersenang 
– senang dan seberapa persentase untuk investasi ke 
dirinya sendiri. Sementara orang rata - rata justru meny-
isihkan persentase untuk senang - senang, keluarga, dan 
hal - hal lain namun JARANG YANG MENGALOKASIKAN 
UNTUK	PERKEMBANGAN	DIRI	SENDIRI.	Apabila	kita	ingin	
mendapat banyak rejeki, ya kita perlu siap untuk mengin-
vestasikan sebagian kekayaan kita didepan.
 Sebagai contoh, apabila anda adalah seorang 
karyawan kantoran, maka anda perlu menyisihkan dana 
untuk	 mengikuti	 pelatihan/	 seminar	 yang	 mendukung	
karir	anda	DENGAN	ATAU	TANPA	SUBSIDI	KANTOR	tempat	
anda bekerja. Atau apabila anda memang memerlukan 
suatu	gadget	seperti	laptop	agar	pekerjaan	anda	semakin	
fleksibel	dan	efektif,	maka	anda	PERLU	MEMBELI	SENDIRI	
ketimbang,	sekali	lagi,	MENUNGGU	SUBSIDI	KANTOR.	
	 Hal	 itulah	yang	saya	maksudkan	hindari	menjadi	
kayak orang susah, karena sekali lagi….orang kaya melaku-
kan sesuatu dengan kekuatan yang dia miliki saat ini, bu-
kan	menunggu	bantuan	kantor.	:D
	 Demikian	 3	 faktor	 yg	 saya	 lihat	 dan	 saya	 pela-
jari sangat mendukung dalam keberhasil spell kekayaan 
tersebut.	Saya	sendiri	sebagai	penulis	artikel	ini,	saya	be-
lum	menjadi	orang	kaya	yang	‘dikategorikan’	masyarakat	
umumnya. Namun saya sendiri sudah sangat kaya kare-
na saya memiliki karir yang sesuai dengan passion saya. 
Saya sudah sangat kaya karena saya bisa mengatur sendiri 
waktu kerjaan dan keran pendapatan saya kapan mengalir 
dan kapan ditutup terlebih dahulu. Dan hal yang terbaikn-
ya adalah, saya kaya karena saya menjaga keseimbangan 
antara kekayaan materi dengan kekayaan spiritual saya. I 
have	lots	of	money,	and	I	can	be	happy	with	or	without	
that money.

Tentang Rendy 
Fudoh

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



45



46


