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When Motivator Is 
Seen As Soothsayer

oleh Rendy Fudoh

MENTAL PLANE

“Motivation is for amateur”
- Benji Bruce, Bussiness Mentality –

Ada banyak klien yang juga datang ke saya untuk berkon-
sultasi, kemudian menceritakan permasalahannya dan 
meminta saya melihat solusi yang ada dengan media kar-
tu tarot untuk sesi menggarap solusi bersama – sama. 
Ada klien yang akhirnya memang menerapkan solusi yang 
sudah disepakati bersama dan ada juga yang ternyata 
sama sekali tidak menerapkannya atau malas menerap-
kannya. Seringkali orang seperti ini datang ke saya dan 
mengaku bahwa dia datang ke tarot reader untuk men-
cari mendapat motivasi supaya semangatnya naik sehing-
ga hidupnya bisa lebih baik lagi. Dalam hal ini, otomatis 
seorang tarot reader juga perlu berperan sebagai seorang 
motivator pribadi klien agar bisa membuat klien lebih 
bersemangat dalam menjalani hidup. 

Hanya saja, ada sedikit kenyataan yang saya sampai se-
karang belum berani untuk ngomong langsung didepan 
klien saya secara terang – terangan. Karena ketika saya 
mengatakan ini, semangat klien pasti akan turun drastis 
saat itu. Dan hal terburuk yang bisa tarot reader lakukan 
adalah membuat psikis klien semakin terpuruk disaat dia 
juga sedang jatuh – jatuhnya.

Kenyataan tersebut adalah bahwa motivasi, seperti apa 
yang orang umumnya mengerti, itu paling hanya bertah-
an maksimal 3 hari. Singkatnya orang akan berapi – api 
mendengar wejangan yang membangkitkan semangat 
ataupun kata – kata mutiara yang dilontarkan oleh para 
motivator, namun setelah itu ya paling kembali ke situasi 
semula yaitu situasi demotivasi.

Dengan demikian, motivasi, seperti yang orang umumnya 

mengerti, itu hanyalah penyemangat sementara saja. Kata 
– kata mutiara memang efektif untuk orang yang sedang 
turun mentalnya atau moralnya, namun itu hanyalah efek 
jangka pendek. Layaknya orang yang kelaparan secara 
mental, motivasi, seperti yang orang umumnya mengerti, 
hanyalah memberi ikan dan mengajarkan cara membuat 
tongkat pancing kepada orang lapar yang ironisnya,  cara 
membuat tongkat pancing ikan itu terlewatkan oleh orang 
lapar tersebut.

Misskonsepsi Dalam Motivasi
Saya sudah menulis beberapa kali kalimat: motivasi, sep-
erti yang orang umumnya mengerti,...

Dan saya memang sengaja menulis itu berkali – kali kare-
na memang ada perbedaan pemahaman yang sangat 
besar antara motivasi yang sebenarnya dengan motivasi 
yang ditangkap masyarakat umumnya.

Motivasi yang dimengerti masyarakat pada umumnya 
adalah mendengar berbagai tips dan wejangan yang dilon-
tarkan oleh para motivator. Tips dan wejangan ini sering-
kali dibungkus dengan kalimat – kalimat yang bagus (kalau 
tidak bisa dibilang manis) dan membuat pendengarnya 
merasa bersemangat setelah mendengar berbagai saran 
– saran dari para motivator. Namun karena bungkusan 
kalimatnya yang sangat bagus itu, seringkali justru mas-
yarakat mencari motivator hanya demi supaya peserta 
merasa sangat baik dan bersemangat dari dalam dirinya. 
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Motivator As Soothsayer
Tentu saja para motivator itu juga menjelaskan berbagai 
cara yang cocok agar mencapai kesuksesan seperti dir-
inya; sayangnya, esensi itulah yang seringkali diabaikan 
oleh peserta dan lebih menikmati kata – kata mutiara. 
Dan kalau mendengar penceramah dengan kata – kata 
mutiara dan bahasa yang membawa semangat ataupun 
menenangkan, maaf saja….anda bukan mencari motiva-
tor, tapi mencari sooth sayer. Sooth berarti penenang atau 
pembuat perasaan lega, sementara sayer berarti pengu-
cap/ penceramah. Arti soothsayer memang penceramah 

yang apabila didengar, harapannya bisa menenangkan ba-
tin kita sendiri. Sayangnya belum ada bahasa Indonesia 
yang secara spesifik memilki makna yang sama dengan 
soothsayer.

Motivasi yang sebenarnya
Apakah motivasi yang sebenarnya? Saya yakin para moti-
vator juga sudah membeberkan dalam pelatihannya; na-
mun seringkali pembeberannya itu terlewatkan oleh pe-
serta karena bahasa yang manis tersebut. Oleh karena itu, 
saya akan memaparkan gambaran dasar motivasi yang 
sebenarnya tanpa adanya kata – kata manis. 

1. Maunya apa?
Motivasi itu sendiri bermula dari, anda mau apa? Anda 
mau menjadi apa? Dan dari situ mulai beranjak ke per-
tanyaan, apa yang anda sukai? Main gitar kah? Menjual 
sesuatu kah? Nyanyi kah? Atau yang lainnya?

Interesting fact is, sebagian besar orang kantoran TIDAK 
TAHU apa yang dia sukai dan yang dia inginkan sebenarn-
ya. Jadi ada baiknya sebelum beranjak ke tahap berikutn-
ya, tetapkan baik – baik MAUNYA APA?
Catat jawaban anda.

2. Mengapa?
Tahap berikutnya ketika sudah mengetahui apa yang 
diinginkan, adalah mencari tahu MENGAPA ANDA MAU 
MELAKUKAN HAL ITU? Alasannya bisa macam – maca, 
bisa karena keluarga, bisa karena ingin berhasil secara 
finansial, bisa karena ketika menghibur seseorang anda 
suka melihat wajah penonton yang tersenyum / bahagia 
menikmati hiburan anda, anything will do. Just find out 
WHY YOU LOVE TO DO THAT even jawaban seaneh, sesilly 
apapun itu sudah cukup.

Yang perlu anda ketahui, faktor “mengapa” inilah yang 
menjadi landasan/ fondasi motivasi anda. Jadi ketika anda 
sudah mengenal motivasi dari dalam diri anda sendiri, 
anda sudah lulus tahap motivasi secara teori.
Catat lagi jawaban anda.

3. Situasi anda sekarang seperti apa?
Bagaimana situasi kerjaan/ usaha anda? Bagaimana situasi 
keuangan anda? Bagaimana situasi keluarga anda, dan hal 

– hal lain yang mendeskripsikan 
situasi anda secara singkat dan 
berkaitan dengan apa yang 
anda inginkan untuk lakukan. 
Sebagai contoh:

Mau apa? Saya seorang men-
talist dan berjuang menjadi 
mentalist yang dikenal public 

tanpa meninggalkan tarot reading saya yang ternyata san-
gat membantu orang – orang yang butuh 2nd opinion dari 
seorang tarot reader.
Mengapa? Karena ketika saya berdiri diatas panggu-
ng dan menghibur audience, melihat mereka tertawa, 
tersenyum, dan terhibur itu saja perasaannya saya sangat 
menyenangkan. Segala bentuk reaksi keterkejutan mere-
ka menjadi pengalaman yang terungkapkan berharganya.
Situasi sekarang seperti apa? Saya sudah 3 tahun profe-
sional di mentalism dan tarot. Sudah berinvestasi sekitar 
20 juta untuk semua pengetahuan – pengetahuan yang 
perlu saya pelajari dan akan terus bertambah. Income 
saya meskipun naik turun namun rata – rata sekitar 15 
juta per bulannya di tahun ke-3 saya professional ini. 

Saya sudah masuk TV spot 3 kali, masuk radio 5x, masuk 
koran sebagai berita 2 halaman 1x, media kecil 3x. Sudah 
pernah buka stand tarot di kampus – kampus, mall, event 
internal perusahaan maupun event sosial perusahaan. Se-
lain itu saya sudah perform di café, acara corporat, acara 
keluarga, dan masih banyak lagi.

Gambaran diatas adalah contoh kasarnya saja dan anda 
bisa menulisnya sesuai dengan gaya bahasa penulisan 
anda sendiri. Yang penting adalah: CATAT!

4. Target anda apa ?
Tentu saja anda perlu menulis target yang perlu anda 
capai baik dalam tahun ini maupun tahun – tahun men-
datang. Dan setiap target, namanya juga target ya perlu 
deadline. Dan tentu saja perlu membuat target yang me-
macu anda untuk lebih efektif dan aktif dalam mengejarn-
ya. Bagaimana kalau disaat deadline target tidak tercapai? 
Simplenya, evaluasi kenapa tidak tercapai dan pasang 
deadline baru. Tidak ada target yang tidak realistis, yang 
ada adalah deadline yang tidak realistis. 

“Namun karena bungkusan kalimatnya yang san-
gat bagus itu, seringkali justru masyarakat mencari 
motivator hanya demi supaya peserta merasa san-
gat baik dan bersemangat dari dalam dirinya. “
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Motivator As Soothsayer

Dan sekali lagi, anda perlu MENCATAT target anda. Kare-
na ketika anda mencata (dengan pen diatas kertas), 
pikiran anda menjadi terpacu untuk lebih fokus ke target 
anda. Memikirkan target tanpa mencatatnya justru akan 
memperkecil kemungkinan target itu tercapai dan target 
tersebut hanyalah menjadi harapan semu semata. Jadi, 
bedanya antara harapan semu dengan target adalah sese-
derhana itu: tidak dicatat/ dicatatnya saja.

5. Apa saja aktifitasnya?
Apabila anda sudah punya target, tentunya anda juga per-
lu mencatat aktifitas apa saja yang bisa anda lakukan baik 
jangka panjang maupun jangka pendek bahkan yang bisa 
anda lakukan saat ini juga. Catat berbagai aktifitas yang 
bisa membantu anda mencapai target yang anda tentu-
kan sendiri dan lakukan dari hal – hal yang bisa anda laku-
kan sekarang ini juga. 

Aktifitas riil inilah yang membedakan siapa orang yang 
hanya murni optimis namun hanya optimis berharap den-
gan orang yang optimis namun diseimbangkan dengan 
tindakan nyata. Orang yang hanya optimis tanpa disertai 
tindakan nyata, ujung – ujungnya hanya menjadi peser-
ta langganan seminar motviasi tiap bulannya sementara 
orang yang optimis disertai tindakan nyata, paling – pal-
ing hanya ke seminar motivasi 1-2 kali dan setelah itu ikut 
pelatihan lain yang mendukung targetnya.

Motivasi Sejati Ada Dalam Diri Sendiri
Saya yakin langkah – langkah umum dan dasar yang saya 
uraikan diatas itu sudah sangat basi dan sering anda den-
gar berulang – ulang. Namun kembali saya tulis di artikel 
ini untuk mengingatkan pembaca kalau motviasi memang 
berasal dari dalam diri sendiri dan bermula dari per-

tanyaan sederhana, “Maunya apa?”. 

Ketika kita mendapat motivasi itu dari diri sendiri, ya mau 
situasi disekeliling kita seburuk apapun, kita tetap bisa 
menjaga semangat dan mental kita supaya terus berjuang 
disegala situasi. That means, motivasi yang sebenarnya 
adalah memiliki sikap yang seimbang antara optimis dan 
realistis.

Sementara ketika kita justru bergantung dari motiva-
si orang lain (baca: dari motivator) ya paling kita hanya 
berteriak “HURAAAAHH!!!!” “LUAR BIASAAA!!!” “SEMAN-
GAT!!!” “SAYA BISAA!!!” “YES I CAN DO IT!!!” dan teriakan 
– teriakan semangat lainnya, tapi paling hanya bertahan 
3 hari dan kembali menjadi ‘orang rata – rata’ setelah itu.
Untuk menutup artikel ini saya juga memberi bocoran 
dari beberapa klien saya yang ternyata juga motivator:
Kebanyakan mereka di masa lalunya hanya mengikuti 
seminar motivasi untuk mengetahui ilmu tersebut paling 
hanya 1-2 kali dalam hidupnya. Sisanya mereka ikut sem-
inar motivasi itu untuk networking saja (kenalan dengan 
banyak orang dan menyebar kartu nama), bukan karena 
mereka butuh semangat dari motivator. 

Sisanya? Para motivator itu selain menerapkan ilmunya ke 
kehidupan mereka hingga berhasil, mereka malah mem-
buka seminar motivasi sendiri.

Jadi, para motivator juga ikut seminar motivasi di awaln-
ya, namun BUKAN MENJADI ‘PELANGGAN TETAP’ seminar 
motivasi. :D

Tentang Rendy Fudoh
 Rendy Fudoh mulai mempelajari tarot reading dan mentalism dalam 
waktu yang bersamaan sehingga kedua ilmu tersebut dapat dia gabungkan se-
suai kebutuhannya baik dalam pembacaan tarot maupun dalam pertunjukan 
panggung. Pendekatan dalam tarot yang dia gunakan adalah psikologi dan intuisi. 
Dia juga mempelajari tarot sebagai sarana untuk pengembangan diri.
 Dengan ilmunya tersebut, dia menjalani dua profesi sekaligus: sebagai 
konsultan dan pengajar tarot, juga perform pertunjukan mentalist untuk meng-
hibur penonton.
 Untuk informasi lebih lanjut dan berbagai artikel tulisannya, bisa ke 
http://rendyfudoh.com atau contact ke 081 8080 34 145 atau 
Twitter : @rendyfudoh
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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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Sebuah Cerita 8

oleh Madam Arra

Saat panitia  menyebutkan siapa saja yang masuk 12 besar 
dan nama saya termasuk di dalamnya, perasaan saya saat 
itu campur aduk. Meskipun sebenarnya sudah ada feeling 
dan tidak terlalu kaget, tapi bayangan akan kembali lagi 
dan meninggalkan suami dan anak-anak berbulan-bulan 
itu membuat nyali saya sedikit ciut. Ditambah lagi saat 
beberapa jam setelah pengumuman, salah seorang ad-
ministrator (penghubung antara peserta dengan pihak tv) 
menawarkan saya untuk tidak pulang dulu ke Jakarta, tapi 
tetap stay, karena waktu kepulangan yang hanya 1 ming-
gu, sudah dihitung perjalanan dan jauhnya jarak antara 
Kiev-Jakarta. 

Saat itu saya sempat mengiyakan, tapi setelah diskusi 
dengan beberapa peserta yang lain, akhirnya saya putus-
kan untuk tetap pulang meskipun hanya untuk beberapa 
hari saja. 

Selasa 16 Juli, saya dan Lia bersama-sama pulang ke Ja-
karta. Bedanya saya membawa bookingan tiket untuk 
kembali ke Kiev tanggal 22 Juli. Sampai Jakarta saya tidak 
sempat istirahat, karena harus menyelesaikan beberapa 
urusan seperti pekerjaan membuat konten dan yang ter-
penting, mengurus visa lagi, karena saya baru sadar bahwa 
saat mengajukan visa tempo hari, saya hanya apply untuk 
single entry, bukan multiple entry. Belum lagi saya harus 
memperbaharui asuransi perjalanan, yang menjadi salah 
satu syarat pembuatan visa. Dengan waktu yang sangat 

mepet, membuat staf kedutaan Ukraina untuk Indonesia 
geleng-geleng kepala. Bagaimana tidak, Jumat saya men-
gajukan permohonan, Senin pagi visa harus sudah di tan-
gan, karena sorenya saya sudah harus berangkat lagi. 

Meskipun keberangkatan kali ini untuk kedua kalinya, tapi 
tetap terasa beda karena saya pergi seorang diri. Selama 
di perjalanan, saya sudah membayangkan akan melewa-
ti hari-hari spesial tanpa orang-orang terdekat, seperti 
Lebaran dan ulang tahun. Teringat 2 tahun yang lalu saat 
ulang tahun saya, dan eforia kemenangan saya di Thailand 
saat itu masih terasa, karena hanya berjarak seminggu. 

O ya, ada kebetulan yang bukan kebetulan, karena ternya-
ta, tanggal keberangkataan saya ke Thaland dan keberang-
katan ke Kiev, jatuh pada tanggal yang sama, yaitu 22 Juli.
Sehari setelah tiba di Kiev, saya dan peserta yang lain su-
dah mulai disibukkan dengan kegiatan shooting dan test. 

Sehari sebelumnya, kami dikumpulkan di studio STB 
Channel dan produser acara memberi arahan. Salah sa-
tunya, hari-hari ke depan kami akan sangat melelahkan 
dan diperlukan konsentrasi dan stamina yang baik. Dan 
ternyata, benar- benar sangat melelahkan. Bagaimana 
tidak, kalau di saat shooting, kami harus menunggu ber-
jam-jam, untuk antri di make up, antri menunggu giliran 
dan setelah selesai, menunggu peserta lain selesai, sebe-
lum kembali ke penginapan.
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Sebuah Cerita 8

Test pertama, kami diajak ke sebuah tempat semacam 
castle. Bangunannya unik dan luas sekali. Saat sampai di 
lokasi, kami masih belum tahu, apa yang harus dilakukan. 
Kami menunggu beberapa jam di ruang bawah, sebelum 
satu persatu dipanggil untuk dibriefing. 

Ada dua orang dari pihak tv, yang satu sebagai script writ-
ter, tugasnya bertanya seputar topik yang akan dihadapi 
oleh setiap peserta dan memberikan briefing. Sementara 
orang yang satu lagi mencatat jawaban dari peserta. Per-
tanyaannya antara lain, menurut kamu client yang akan 
kamu temui ini perempuan atau laki-laki ? Apa permas-
alahannya ? 

Apa pemicunya, dan pertanyaan lain yang bisa berkem-
bang sesuai dengan jawaban yang kita berikan. Setelah 
itu, baru dia akan memberikan briefing, keadaan yang se-
benarnya. Saat itu kami sebagai peserta sudah bisa mem-
perkirakan, berapa persen dari jawaban kami tadi yang 
benar. 

Di saat sudah giliran kami nanti, kami harus sudah siap 
beracting dan harus mengeluarkan emosi, seperti sedih, 
menangis, dsb jika memang diperlukan. Namun kadang, 
saat berhadapan langsung dengan client, jawaban yang 
dilontarkan oleh mereka juga bisa berkembang, dan kita 
tidak bisa hanya mengandalkan arahan dari script writter 
tadi. 

Test yang kami hadapi bisa bervariasi, tidak hanya berha-
dapan langsung dengan client yang menceritakan perma-
salahannya, tapi juga kadang kami harus memilih sesuatu 
di tempat terbuka. Misalnya saja, saat kami harus memi-
lih semangka yang kondisinya baik, sementara semangka 
yang lain sudah diberi pewarna, sehingga saat dibelah, 
akan terlihat bedanya. 

Yang menjadi penjualnya seorang aktor senior, dan sebe-
lum memilih ada dialog antara penjual dan kami sebagai 

pembeli. Seperti saat giliran saya, dia meminta saya un-
tuk membacakan garis tangannya, menanyakan tentang 
anak-anaknya, karirnya, dan sebagainya, baru setelah itu 
saya diminta untuk memilih buah semangka yang kuali-
tasnya bagus dan dibelah saat itu juga, sehingga, orang-
orang yang menyaksikan langsung juga bisa melihat apa-
kah pilihan kami benar atau salah. 

Tidak setiap hari kami menjalani shooting. Kadang kami 
mendapat 2 hari off, atau 3 hari off. Pernah juga sampai 5 
hari tanpa shooting. Nah, kalau sedang off, biasanya saya 
dan peserta lain yang menggunakan bahasa Inggris jalan-
jalan bersama, mencoba transportasi umum seperti bis 
dan metro (kereta bawah tanah). Mengapa perlu saya tulis 
‘peserta lain yang menggunakan bahasa  Inggris’ ? Karena 
dari 12 peserta, hanya 4 orang yang bisa bercakap-cakap 
dalam bahasa Inggris. Sisanya ? Mereka menggunakan ba-
hasa Rusia / Ukraina dan sayangnya, sama sekali tidak bisa 
bahasa Inggris. 

Transportasi umum disana relatif murah. Untuk bis, den-
gan jarak sedang, hanya perlu mengeluarkan 2 rph (grif-
na).  Kurs terakhir, 1 grifna setara dengan Rp. 1200,- Untuk 
metro, jarak dekat sampai jarak terjauh, tetap sama, dike-
nakan 2 grifna. Kita harus membeli koin dulu di loket se-
belum masuk, dan nanti koin dimasukkan ke pintu masuk 
setiap stasiun. Karena kereta bawah tanah, jadi kita ha-
rus turun/naik dulu menggunakan eskalator, yang sangat 
tinggi. Dan kita tidak perlu menunggu terlalu lama, karena 
kereta datang hampir setiap 5 menit sekali. 

Beberapa obyek wisata yang ada, antara lain patung-pa-
tung pahlawan yang terletak di beberapa tempat dan di 
kelilingi halaman yang luas dan rimbun. Ada lagi obyek 
wisata pantai, yang banyak diminati turis untuk berenang 
saat musim panas. Ada juga tugu kemerdekaan yang ter-
letak di tengah kota dan dekat dengan pusat perbelan-
jaan.

Di saat off, kadang saya juga main ke kedutaan Indonesia 
dan berkenalan dengan staf lokal disana. Ada yang ma-
sih lajang dan di saat akhir pekan, kami sering mengha-
biskan waktu bersama. Kangen saya dengan tanah air se-
dikit terobati, karena jika sedang bersama mereka, saya 
bisa makan masakan Indonesia, seperti nasi goreng, orek 
tempe ataupun kerupuk. Soal makanan, Indonesia masih 
juara ! 
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Sebuah Cerita 8

Awal Agustus, saat ulang tahun ke 38, merupakan mo-
ment yang tak terlupakan, karena untuk pertama kalinya, 
saya merayakannya sendiri, di negara orang dan jauh dari 
orang-orang terkasih. Namun saya cukup terhibur karena 
saya dikelilingi teman-teman baru yang sangat baik dan 
perhatian. Mereka memberi saya hadiah yang unik-unik, 
seperti puisi, bunga, uang dari negaranya, anting, cake, 
dll. 

Lebaran tahun ini, juga pertama kali saya rayakan sendi-
ri, jauh dari keluarga dan sanak famili. Tidak ada sholat 
ied, sungkeman dan bermaaf-maafan. Tapi juga sedikit 
terhibur, karena sore harinya, Ibu Dubes membuka open 
house di rumah dinasnya, di Wisma Duta, dan menye-
diakan makanan khas lebaran, mulai dari opor ayam, ken-
tang ati, rendang sampai rujak juhi. Saya merasa ada di 
Jakarta, meskipun dengan orang-orang baru.

Tanpa terasa, sudah hampir 2,5 bulan saya di sana. Perten-
gahan September, ada malam eliminasi pertama, dima-
na 3 peserta dieliminasi. Dan meskipun 9 peserta masih 
melanjutkan kompetisi, tapi kami sudah diinformasikan 
bahwa kami semua akan diberi waktu seminggu untuk 
pulang ke negara masing-masing. Dan saya sangat sedih 
karena yang tereliminasi adalah teman-teman dekat saya. 

Yang pertama keluar adalah Igor dari Latvia. Dia yang 
membuatkan puisi saat saya ulang tahun. Selanjutnya 
Ylva, dari Swedia, dimana dia sudah 40 tahun berkecim-
pung di dunia tarot. Dan kami berdua lebih sering meng-
habiskan waktu bersama dibanding dengan teman-teman 

yang lain. Terakhir Sergie, dari Rusia. Meskipun kami ter-
kendala komunikasi, tapi kami merasa dekat satu sama 
lain. 

Jadi bisa dibayangkan, bagaimana sedihnya saya saat itu. 
Saya tidak berhenti menangis. Rasanya saya ingin terelim-
inasi juga, karena saya tidak bisa membayangkan, harus 
kembali ke sini tanpa ada mereka lagi. Saat packing dan 
siap berangkat ke bandara, perasaan sedih masih saya ra-
sakan. Namun saya harus menerima hasilnya. Ini adalah 
kompetisi, dimana pasti akan ada yang tereliminasi, hanya 
masalah waktu. 

18  September saya kembali ke Jakarta, tiba 19 Sore. Dan 
tanggal 20 saya sudah menemani Kendra, anak pertama 
saya mengikuti acara dari sekolahnya ke Ancol. Sudah ti-
dak sempat lagi untuk jetlag.. 4 hari saya bersama kelu-
arga, dan 23 September saya sudah terbang lagi ke Kiev, 
dengan transit 2 kali, di Dubai dan Moskow. Lebih lama 
dan melelahkan jika dibanding perjalanan sebelumn-
ya. Namun jika dinikmati, apalagi jika mendapat teman 
seperjalanan yang menyenangkan, tidak terasa lama.
Bagaimana pengalaman saya saat datang untuk yang 
ketiga kalinya ? Dan bagaimana saya melewati tekanan-
tekanan yang datang, bisa disimak di artikel selanjutnya.

Tentang Madam Arra
 Madam Arra adalah seorang Motivator Fortune Teller yang memiliki banyak 
metode seperti pembacaan tarot, garis tangan, dan graphologi untuk membacakan 
permasalahan berikut solusi kepada klien - kliennya. Dengan berbekal metode terse-
but dan intuisi yang sangat tajam, Madam Arra telah memenangi kompetisi Fortune 
Teller Internasional dan pemndapat gelar Guru of Asia 2011.
 Selain itu, Madam Arra juga telah berpartisipasi dalam acara talkshow di be-
berapa stasiun TV swasta khusunya Jakarta seperti Trans TV, O Channel, dan TV One. 
Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi http://www.madamarra.com , Twitter: @
madamarra
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Feel Not So Secure?
Grab Your Tarot Deck.

oleh Dee Dragonica

Relationship. Hubungan. Romance. Apapun bentuknya, 
adalah salah satu hal yang diupayakan manusia untuk 
melengkapi hidupnya. Sayang sekali tidak seperti dalam 
dongeng, suatu hubungan asmara tidak selalu berakhir 
happy ending. Bahkan belum berakhirpun sudah banyak 
masalah yang bikin suntuk. Anda semua pastinya juga 
pernah merasa tidak yakin pada hubungan yang sedang 
dijalani, bukan? Sayapun pernah. Bahkan dalam suatu 
hubungan yang terlihat baik-baik saja, bisa tetap terdapat 
ganjalan. Seringkali kita melihat pasangan yang tampak 
adem ayem, memproklamirkan putus hubungan setelah 
bertahun-tahun membinanya. Ada apa sih sebenarnya? 
*kepo. Hehehe...

Saya sendiri bukanlah seorang yang expert dalam masalah 
hubungan asmara. Tapi akibat terlalu sering dicurhati oleh 
beberapa klien dan teman, saya dapat belajar dari pen-
galaman orang lain serta menarik kesimpulan, dari mana 
sih sebenarnya akar masalah itu berasal? Oke, berikut ini 
saya coba menjabarkan beberapa masalah yang banyak 
dialami oleh sebagian orang. 

Yang pertama adalah, tentu saja, kebutuhan materi. Ma-
teri merupakan kebutuhan pokok yang tidak dapat ditun-
da. Mau apa-apa butuh uang, kan? Terutama bagi yang 
sudah berkeluarga. Masalah materi bisa memadamkan 
api asmara yang dulu berkobar-kobar. Bagi yang masih da-
lam status pacaran pun masalah materi juga bisa bikin ilfil, 
kalo tiap kali mau kencan dompet pas-pasan melulu. He-
hehe... benarkah begitu? Apakah materi menjadi syarat 
mutlak dari langgengnya suatu hubungan? Mari kita pin-
jam satu kartu dari tumpukan deck tarot milik saya. Dan 
tercabutlah... The Devil. 

“Iblis” ini terlihat membayang-bayangi hubungan manu-
sia dengan ketamakan dan hawa nafsu. Tentu saja cinta 
dalam hubungan semacam ini jadi tidak ada ketulusan. 
Yang dipikir adalah kepentingan pribadi. Yang penting hid-
up saya nyaman, berkelimpahan, tidak mau memahami 
kesusahan pasangan. Jadi mari kita berkaca kembali.
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Not So Secure?
Apa saya serakus itu? Apa tu-
juan awal merajut suatu hubun-
gan, sih? Kalau pada awalnya 
anda mau membina hubungan 
dengan seseorang karena cinta, 
ya jangan di tengah jalan beru-
bah karena hidup susah. Suatu hubungan akan berjalan 
manis kalau ada ketulusan di dalamnya, serta bersedia 
berjalan sama-sama walaupun melintasi jalan berbatu.

Kisah kedua sangat umum saya temui. Rasa insecure kare-
na posisi yang tidak seimbang dengan pasangan. Lagi-la-
gi nyerempet ke materi juga. Bila seseorang cukup be-
runtung dengan memiliki posisi yang sangat baik dalam 
pekerjaan, sementara pasangannya masih jadi “nobody”, 
mau tidak mau si pasangan akan gerah juga. 

Hal ini memang tidak terjadi pada setiap orang, masih 
banyak orang-orang yang sangat supportif terhadap pas-
angannya. Tapi ada juga loh orang-orang yang dengan 
malu-malu mengakui mereka insecure dengan kemap-
anan pasangannya. Lalu bagaimana? Memaksa si pas-
angan memilih antara pasangan atau pekerjaan? Kekanak-
kanakan sekali... Mari kita belajar dari mereka yang 
dengan legowo menerima kondisi pasangan yang sedang 
di atas, bahkan memberi dukungan penuh dan rasa nya-
man. Bagaimana caranya? Mari saya beri ilustrasi dengan 
bantuan satu kartu lagi...

The Chariot digambarkan sebagai pengendara kereta yang 
ditarik oleh Sphinx hitam dan putih. Ini merupakan peng-
gambaran dari manusia yang terdiri dari logika dan emosi.

Kembali kepada kasus insecure karena posisi pasangan 
yang lebih beruntung dalam segi finansial, mari kita ber-
tanya, does it matter? Justru dalam kondisi kita yang 
terpuruk dan pasangan masih di atas angin, bukankah 
itu malah menjadi penolong di saat sulit? The Chariot 
mengendalikan logika dan emosinya dengan baik supaya 
kereta kehidupannya dapat melaju dengan nyaman, tidak 
terseok-seok ke kiri dan ke kanan. Dalam suatu hubungan-
pun sangat penting mengendalikan hitam dan putih kita, 
dimana logika dan emosi harus berimbang. Emosi melulu 
membuat suasana panas dan tidak masuk akal, dimana 
hal kecil jadi dibesar-besarkan. Sementara menggunakan 
logika terus menerus menyebabkan suatu hubungan kehi-
langan passionnya. So, keep the balance... 

Bagaimana kalau... masalahnya bagai lingkaran setan? 
Terjebak dalam suatu hubungan dan merasa tidak bisa 
keluar... ya karena cinta, ya karena materi, ya karena posi-
si, tapi... statusnya terlarang! 

Yup. Beberapa kali juga saya dicurhati oleh beberapa 
orang yang mau tidak mau berada dalam situasi seperti 
ini: berhubungan dengan suami orang, tidak berani pu-
tus karena takut kebutuhan materi tidak terpenuhi, atau 
terpaksa berada dalam situasi ini untuk memenuhi kebu-
tuhan materi, atau simply karena sudah terlanjur cinta. 
Kalau untuk kasus begini sih.... saran saya cuma menyo-
dorkan arcana mayor nomor 13 ke depan klien. 

“Suatu hubungan akan berjalan manis kalau 
ada ketulusan di dalamnya, serta bersedia 
berjalan sama-sama walaupun melintasi jalan 
berbatu.“
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Not So Secure?

Bukan mau nyukurin, loh. Saya justru mau kasih solusi. 
Dilihat dari sudut manapun tidak ada untungnya menjadi 
seorang simpanan. Materi mungkin terjamin, tapi masa 
ga bisa cari sendiri? 

Jangan kayak orang susah, selama masih mau berusaha, 
yang di atas selalu kasih jalan. “Death” is not even your 
dead end. Kartu ini adalah kartu harapan bagi beberapa 
orang, termasuk saya, yang memandang hal lain di balik 
“kematian”. Kematian adalah berakhirnya suatu siklus, 
dan dimulainya sebuah kehidupan baru. Suatu hubungan 
yang mampet dan tidak jelas arahnya, kalau masih bisa 
dinikmati, ya silahkan deh dinikmati. 

Tapi kalau mulai terbeban dan bertanya-tanya, “mau 
dibawa kemana hubungan kita?”, sebaiknya segera meng-
genggam erat-erat kartu Death buat jadi inspirasi. He-
hehe.. masih banyak kok ikan di laut. Masih banyak juga 
harapan di luar sana yang menawarkan kebahagiaan. Lalu 
mengapa memilih jalan buntu?

Jalan buntu kadang juga dipilih oleh orang-orang dengan 
rasa percaya diri rendah. Rasa percaya diri bisa berasal 
dari mental maupun fisik. Beberapa orang yang sering 
melakukan verbal abuse dapat membuat percaya diri 
pasangannya merosot ke titik nol. Pada titik ini mereka 

merasa tidak berharga dan satu-satunya tempat untuk 
mereka berlindung adalah jatuh ke pelukan si abuser lagi. 
Hmmm... kasihan sekali yah... buat yang merasa sempat 
jadi korban, yuk konsul ke sang pertapa... 

The Hermit mengajak kita untuk menyendiri, jauh dari 
suara-suara yang menakutkan dan merendahkan diri. Ia 
akan mengajakmu ke suatu tempat sunyi dimana kamu 
bisa menanyakan kembali siapa dirimu dan betapa kamu 
berharga. Sungguh nyaman jauh dari suara-suara yang 
mencemooh. Menyendiri terkadang adalah salah satu 
cara untuk memperoleh kekuatan kita kembali. 

Bagaimana dengan mereka yang insecure karena body 
issue? Yah, si abuser kembali dan mencela bagian fisik 
yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Bahkan dengan 
menyendiripun tidak menyelesaikan masalah yang dise-
babkan oleh bentuk tubuh yang tidak sempurna. Lalu? Ti-
dak ada jalan keluar? Tentu ada. Nomor satu kembalikan 
rasa percaya dirimu, nomor dua kembalikan gairah, gairah 
untuk memperindah diri tentunya. Dan ketiga, cari tahu 
caranya mendapatkan proporsi tubuh idamanmu. 
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Not So Secure?

The Lovers merupakan salah satu kartu favorit saya kare-
na seringkali digambarkan begitu cantik. Ada keindahan, 
semangat, gairah, dan ketulusan di dalamnya. Bawa kar-
tu ini kemana-mana buat yang sedang galau, percayalah 
bahwa di luar sana akan selalu ada seseorang yang dapat 
menerimamu seperti apa adanya dirimu. Tapi jangan 
malas-malas berubah juga lah, diet, olahraga, pergi ke pu-
sat perawatan, supaya cantik seperti si cantik dalam kartu. 
Ketika itik buruk rupa sudah berubah menjadi angsa, fly 
high and say bye to your abuser. 

Dua lagi kartu solusi favorit saya adalah sepasang kartu 
nomor 1 dan 2. The Magician dan The High Priestess. 
Kedua kartu ini berbicara tentang potensi yang tak terba-
tas. Kedua kartu ini memberi percaya diri yang luar biasa. 
The Magician yang skillful memberi banyak solusi yang 
bisa dikerjakan dalam bentuk fisik. The High Priestess 
memperkuat mentalitas dengan menggali potensi-poten-
si bawah sadar yang terdalam. Rasa insecure apapun ben-
tuknya, sebenarnya berakar dari dalam diri sendiri. Yang 
terpenting adalah menguasai diri, mengendalikan kontrol, 
dan menyelamatkan hubungan. So why feel not so secure 
when you are everything and can do anything?

Tentang Dee Dragonica
 Dee Dragonica adalah seorang tarot reader profesional yang seringkali 
menerima curhatan seputar masalah cinta. Penggunaan bahasanya yang langsung 
menuju sasaran, membuat dirinya dikenal sebagai seorang tarot reader yang tidak 
tanggung - tanggung apabila menegour kliennya. 
 Dee juga sangat dikenal terutama dikalangan remaja dan orang - orang ber-
jiwa muda yang masih bertualang dalam mencari cintanya. 
 Untuk info lebih lanjut, bisa hubungi di 0878 830 515 4 , atau email 
dyahdragonica@gmail.com

“Jangan kayak orang susah, selama masih 
mau berusaha, yang di atas selalu kasih jalan. 
‘Death’ is not even your dead end.“



17

Kemampuan Membaca Tanda 
Dan Memahami 
Filosofi Kehidupan

oleh Audivax

Semesta ini merupakan rangkaian tanda, dan manusia 
adalah mahluk yang mengonsumsi tanda. Penandaan, 
adalah sebuah sistem yang menyelimuti realita. Hanya 
melalui sistem penandaanlah realita terbentuk. Namun, 
sistem penandaan ini tidak terdiri dari satu lapis, melaink-
an beberapa lapis. Ada kedalaman di situ. Persis di sinilah 
peran seorang tarot reader.

Di permukaan sistem, terdapat tanda-tanda yang ter-
bentuk dari kesepakatan. Kesepakatan semacam apa? 
Bayangkan sebuah kurve normal, atau kurve lonceng. Po-
sisi tengah, adalah posisi yang dianggap normal

Di tengahlah orang-orang sering menempatkan diri. Mer-
eka merasa perlu menjadi bagian dari normalitas, da-
lam banyak hal, mulai dari prestasi akademik, gaji, berat 
badan, dan banyak lagi. Mereka yang ‘terlempar’ dari 
normalitas, biasanya tidak dianggap sebagai bagian dari 
suatu ke-kita-an. 

Maka itu, orang sibuk menyesuaikan diri dengan penan-
daan-penandaan yang sifatnya permukaan dan menor-
malkannya. Norma, adalah kata dasar dari normal, dan 
norma adalah sesuatu yang sifatnya kultural.

Tarot, sebenarnya adalah sebuah pembacaan simbol 
yang mencoba menembus layer lebih dalam dari normal-
itas permukaan. Ternyata, ada banyak masalah disapu ke 
bawah kolong topeng-topeng kenormalan. 

Orang yang nampaknya berpenampilan menarik, penuh 
tawa, tak kurang suatu apa, ternyata menyimpan luka, 
persoalan tak terselesaikan, aib dan banyak lagi. Tapi, per-
soalannya bukan di situ. Ketika simbol-simbol dalam kartu 
tarot mampu menembus layer lebih dalam, sebenarnya 
bukan bertujuan sekedar mengetahui rahasia seseorang, 
melainkan memberikan solusi atau insight bagi orang 
tersebut untuk menyelesaikan hal-hal yang mengganjal di 
hidupnya.
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Membaca & Memahami

Di sinilah pentingnya seorang tarot reader juga memaha-
mi filosofi kehidupan. Filosofi tersebut, sebenarnya sudah 
termasuk dalam 78 kartu tarot, yaitu di bagian Arkana 
Mayor. Ke-22 kartu di Arkana Mayor, jika direnungkan 
memiliki makna kehidupan yang mendalam. Simbol-sim-
bolnya memberitahukan banyak hal, bahkan numerolo-
gi dalam Arkana Mayor pun memiliki makna. Itulah se-
babnya, dalam berbagai deck, meski dengan penamaan 
berbeda, pola Arkana Mayor bisa dikatakan selalu sama. 
Perbedaan tematik antar dek biasanya lebih ditekankan di 
Arkana Minor.

Memahami Arkana Mayor secara filosofis, tidak cukup ha-
nya dengan menghafal kata kunci, melainkan mesti men-
dalami falsafah pada masing-masing kartu dari 22 kartu 
tersebut. Selain itu juga fase demi fase dalam rangkaian 
mulai dari The Fool sampai pada The World. Dan lebih 
jauh, makna numerologis dari masing-masing ke-22 kar-

tu (Tentu ada alasannya kenapa dimulai dari angka 0 dan 
bukan 1).

Arkana Mayor, dalam psikologi juga sering digunakan 
sebagai teknik proyeksi, yaitu untuk mengetahui doron-
gan-dorongan yang tersimpan dalam bawah sadar ma-
nusia. Penggunaannya mirip dengan penggunaan kartu 
tes Rorschach atau TAT. Teknik ini akan membantu men-
emukan apa yang menjadi masalah mendasar pada diri 
seseorang dan kehidupannya. Penerapan teknik ini, mesti 
ditunjang oleh pemahaman akan filosofi masing-masing 
kartu pada arkana mayor.

Mendalami arkana mayor sampai ke filosofi masing-mas-
ing simbolnya, akan memudahkan seorang tarot read-
er untuk menggali masalah penanya dan menemukan 
solusinya.

Tentang Audivax
 Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada 2008, bersama 
teman - temannya mendirikan biro psikologi SMART Human Re-Search & Psycho-
logical Development. Saat ini menjabat ketua Klub Tarot Jakarta. 
 Pada 2011, bersama teman - temannya mendirikan Institut Tarot Indone-
sia. Telan menulis delapan buku, salah satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditu-
lis bersama Leonardo Rima. Selain berprofesi sebagai penulis, peneliti, pembicara 
seminar dan konselor, juga aktif sebagai Tarot Reader dan memberikan sejumlah 
training tarot. 
 Bagi yng berminat untuk bekerjasama atau konsultasi tarot, bisa meng-
hubungi di 0888 8910 069 atau email audivacx@yahoo.com

“ Orang yang nampaknya berpenampilan 
menarik, penuh tawa, tak kurang suatu apa, 
ternyata menyimpan luka, persoalan tak 
terselesaikan, aib dan banyak lagi. Tapi, per-
soalannya bukan di situ. “
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Reportase Event

LIGHTGIVERS
& Even Anak Muda 

oleh Audivax



20

Reportase Event

Anak sekolahan dan ramalan adalah dua hal yang sangat 
berdekatan. Mereka umumnya menanyakan cinta, tapi 
banyak juga yang menanyakan soal karir, atau persoalan 
dalam keluarganya. Menangani anak-anak sekolah ini, 
memang susah-susah gampang. Persoalan yang mereka 
bawa biasanya tipikal, soal naksir seseorang, hubungan 
dengan pacar, sampai ke minat ke suatu bidang. 

Tapi, ketika mengambil peran sebagai konselor bagi para 
remaja ini, tugas tarot reader juga tidak gampang. Tarot 
reader harus mampu mengajak mereka melihat kemu-
ngkinan-kemungkinann positif ke masa depan mereka, 
mengingat usia mereka masih sangat muda. Jangan sam-
pai, anak-anak ini melihat masa depan dirinya sebagai se-
suatu yang suram.

LightGivers Corp (LGC), adalah sebuah program yang di-
gagas oleh sejumlah tarot reader, khusus untuk menan-
gani anak-anak muda, terutama remaja. Para tarot reader 
di LGC, dituntut untuk mampu membaca ‘fortune’ atau 
mengajak anak-anak remaja ini berpikir positif akan 
hidupnya, dan meraih kesuksesan pada apa yang menjadi 
passion-nya. 

LGC berdiri 1 Juni 2013, berawal di FB LightGivers Corp 
dan twitter: @LightGivers. Saat ini follower twitter @
LightGivers telah mencapai 4000. Peran secara lebih khu-
sus ke anak muda, diambil oleh LightGivers karena sejauh 
ini belum ada yang mengisi. Tarot reader atau komunitas 
tarot, biasanya menyasar segmen yang sifatnya umum 
atau luas.

Sepanjang 2013 lalu, LGC berpartisipasi pada sejumlah 
event anak muda di Jakarta. Responnya hampir selalu luar 
biasa. Banyak juga follower twitter @LightGivers yang 
datang ke booth tarot LGC.

Dengan menjadikan anak muda sebagai sasaran, maka 
LightGivers melengkapi bukan hanya sebatas tarot, namun 
juga astrologi, grafologi, palm reading, bahkan pendekat-
an-pendekatan psikologi. LightGivers mencoba menjadi 
sebuah ruang berbagi yang lengkap dan memberikan rasa 
nyaman serta bersahabat.

Pengen curhat atau konsultasi passion mu 
ke LightGivers? Gampang!

Add saja fb: LightGivers Corp
Atau follow twitter: @LightGivers

Booth LightGivers di HAI 
Day 2013
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Reportase Event

Booth LightGivers di UI Book 
Festival 2013

Booth LightGivers di Crevolution 
67, pentas seni dari SMAN 67

Booth LightGivers di Bazaar 
dan Musikustik Kemang
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Elemen, Dekanat, Moda dan Planet 
Dalam Kartu Bernomor (Pip Cards) 
Arkana Minor.

oleh DarkWing Lady

Keterkaitan antara Tarot dengan Astrologi (2)

Jumpa lagi dengan Darkwing, kini di bagian kedua hubun-
gan antara Astrologi dengan Tarot.  Seperti yang telah 
diketahui, sistem pada Arkana Mayor berbeda dengan 
sistem pada Arkana Minor.  Terdapat kontroversi menge-
nai apakah kartu Tarot awalnya dipakai untuk permainan 
atau memang dari awal sudah merupakan sistem untuk 
mengajarkan keyakinan spiritualisme dan/atau sistem un-
tuk meramal.  

Keterangan lebih terinci mengenai hal tersebut dapat di-
lihat di situs ini:
http://supertarot.co.uk/lessons/history.htm 

Bagaimanapun juga, tidak dapat dipungkiri bahwa sim-
bolisme Tarot sebagian besar berasal dari Astrologi.  
Setelah saya mempelajari sendiri lebih jauh, saya berkes-
impulan pribadi bahwa kartu Tarot, seperti halnya Remi, 
dipergunakan untuk mengajarkan konsep-konsep hasil 
pemikiran tentang dunia dengan cara yang menyenang-
kan, yakni dengan bermain.

Simbol Elemen
Tidak seperti Arkana Mayor, Arkana Minor tidak memba-
has konsep-konsep ‘besar’ seperti ‘Perjuangan’ (Kereta 
Kencana), ‘Cinta’ (Pasangan Kekasih), ‘Bencana’ (Menara 
Runtuh) ataupun ‘Keadilan’ (Keadilan, tentu saja).  
Namanya juga Arkana Minor.  Empat masalah utama yang 
dibahas dalam Arkana Minor adalah masalah hidup se-
hari-hari yang dihadapi semua manusia:
• Impian, harapan, rencana, konsep, dan komunikasi.  

Dilambangkan dengan elemen Udara, atau dalam Tar-
ot, kelompok kartu (suit) Pedang (Sword).

• Emosi, perasaan, dan hubungan dengan teman, kelu-
arga, dan kekasih.  Dilambangkan dengan elemen Air, 
atau dalam Tarot, kelompok kartu Cangkir (Cups).

• Pekerjaan, perjuangan hidup, semangat, keyakinan, 
dorongan hati, dan tindakan.  Dilambangkan dengan 

elemen Api, atau dalam Tarot, kelompok kartu Tong-
kat (Wands).

• Uang, harta, hal-hal fisik dan material, hasil kerja 
atau benda yang dapat dirasakan dengan indra.  Dil-
ambangkan dengan elemen Tanah, atau dalam Tarot, 
kelompok kartu Koin (Pentacles).

Numerologi
Kartu Tarot Arkana Minor terdiri dari empat kelompok 
kartu (suits), yang masing-masing terdiri dari 10 kartu ber-
nomor (pip cards) dan 4 kartu kerajaan (court cards).  Kar-
tu bernomor disebut pip cards karena rancangan awalnya 
adalah benar-benar pip atau biji (maksudnya biji permain-
an berbentuk pedang, cangkir, tongkat dan koin) berjum-
lah 1-10.  Kartu Arkana Minor yang kita kenal sekarang, 
dengan gambaran masing-masing, pertama kali dibuat 
oleh Pamela Colman Smith untuk kartu Tarot Rider-Waite.  

Karena numerologi dalam Tarot adalah pembahasan 
tersendiri, saya tidak menjelaskan lebih lanjut pemak-
naannya disini.

Dekanat Zodiak 
“Dekanat” berarti “suatu bagian yang terdiri dari 10 unit”, 
berasal dari bahasa Yunani, δεκα (10).  Asal-muasal istilah 
ini adalah sebagai berikut:

Secara matematis, “satu tahun” merupakan waktu yang 
diperlukan untuk selesainya satu siklus musim (Semi-
Panas-Gugur-Dingin).  Perubahan musim ditandai dengan 
zodiak yang tampak melintasi kubah langit.  Anggapan 
orang zaman dahulu adalah bahwa lintasan zodiak di lan-
git adalah berbentuk lingkaran sempurna.  Suatu lingkaran 
memiliki 360o.  Artinya,  bidang yang dikuasai 1 zodiak = 
360o / 12 = 30o.  Masing-masing zodiak terdiri dari awal, 
tengah dan akhir, sehingga 30o / 3 = 10o diperuntukkan 
bagi setiap dekanat suatu zodiak.
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Moda Zodiak dalam Arkana Minor (Pip 
Cards)
Moda zodiak adalah sifat dasar suatu zodiak – apakah dia 
merupakan zodiak awal musim (cardinal), tengah musim 
(fixed) atau akhir musim (mutable).  Ada 12 zodiak, jadi 
masing-masing moda mengatur 12 / 3 = 4 zodiak, 1 untuk 
masing-masing elemen.  

Dengan kata lain, ada 4 zodiak awal musim, yakni Aries 
(awal musim + api), Cancer (awal musim + air), Libra (awal 
musim + udara), dan Capricorn (awal musim + tanah); 
4 zodiak tengah musim, yakni Taurus (tengah musim + 
tanah), Leo (tengah musim + api), Scorpio (tengah mu-
sim + air), dan Aquarius (tengah musim + udara); serta 4 
zodiak akhir musim, yakni Gemini (akhir musim + udara), 
Virgo (akhir musim + tanah), Sagittarius (akhir musim + 
api), dan Pisces (akhir musim + air).

Urutan pip card pada Tarot adalah dari As (1) hingga 10 
untuk masing-masing kelompok elemen (suit).  Kartu As 
merupakan perlambang dari esensi dan energi dari ele-
men itu sendiri, sehingga tidak memiliki moda.   Kartu 2 
hingga 10 berjumlah 9 kartu.  Artinya, kesembilan kartu 
ini dapat dibagi menjadi 3 moda zodiak yang masing-mas-
ing terdiri dari 3 dekanat.  Tentu saja sesuai urutan: kartu 
2-4 untuk zodiak awal musim, kartu 5-7 untuk zodiak ten-
gah musim, dan kartu 8-10 untuk zodiak akhir musim.

Planet Klasik dalam Astrologi: Urutan Kaum 
Chaldea
Setiap zodiak memiliki planet pelindung (silakan lihat ar-
tikel saya sebelumnya, Astrologi dan Mayor Arkana).  Di 
zaman modern ini, tentunya orang mengenal 10 planet, 
yakni mulai dari Merkurius hingga Pluto.  Tetapi, dahu-
lu orang hanya mengenal 7 planet, karena 3 planet luar 
(Uranus, Neptunus dan Pluto) belum diketemukan (tidak 
terlihat dengan mata telanjang).  
Ketujuh planet klasik tersebut adalah Matahari (pelind-
ung Leo), Bulan (pelindung Cancer), Merkurius (pelindung 
Gemini dan Virgo), Venus (pelindung Taurus dan Libra), 
Mars (pelindung Aries dan Scorpio), Jupiter (pelindung 
Sagittarius dan Pisces), serta Saturnus (pelindung Capri-
corn dan Aquarius).

Kaum Chaldea merupakan salah satu bangsa yang dahulu 
tinggal di daerah Babilonia.  Mereka terkenal sebagai pe-
mikir dan astrolog terkemuka pada zamannya.  Kebanya-
kan simbolisme Astrologi – dan turunannya, Tarot – yang 
ada sekarang ini diturunkan dari sistem yang mereka cip-
takan.  

Mereka mengkategorikan planet berdasarkan letak 
(Planet Dalam, yang terdekat dengan Matahari – Bulan, 
Merkurius, Venus; dan Planet Luar, yang terjauh dari Ma-
tahari – Mars, Jupiter, Saturnus) dan berdasarkan kece-
patan orbitnya (makin keluar semakin lambat), dengan 
Matahari di pusatnya sebagai berikut:

G F E A D C B

Saturnus Jupiter Mars Matahari Venus Merkurius Bulan

Korespondensi Astrologi/Tarot pada Kartu 
Bernomor Arkana Minor: Urutan Golden 
Dawn
Para pemikir dari kelompok Golden Dawn (lihat artikel se-
belumnya), setelah meneliti secara mendalam, menetap-
kan korespondensi alias keterkaitan antara kartu berno-
mor Arkana Minor dengan dekanat zodiak serta dengan 
planet klasik.  Mengingat bahwa planet Mars merupakan 
pelindung Aries, maka mereka memulai urutan korespon-
densi planet/dekanat dari Mars/Aries.  Urutan selanjutn-
ya sama dengan urutan yang ditetapkan kaum Chaldea, 
berakhir dengan Mars/Pisces.  Kartu bernomor diurut dari 
2-10, dengan urutan elemen Api-Tanah-Udara-Air, seperti 

halnya urutan zodiak pada astrologi.  Untuk mempermu-
dah pemahaman, silakan lihat tabel disamping. 

Penutup
Demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai keterkai-
tan antara Astrologi dengan Kartu Bernomor pada Arkana 
Minor.  Semoga membantu dalam lebih memahami kon-
sep yang ada, mempertajam bacaan, dan memanfaatkan 
serta menerapkan energi yang terkandung pada mas-
ing-masing kartu.  Korespondensi antara Astrologi den-
gan Kartu Kerajaan pada Arkana Minor akan dibahas pada 
artikel berikutnya.
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Musim Dekanat Zodiak Planet 
Klasik

Istilah 
Resmi

Kartu 
Bernomor Interpretasi

Semi

Awal 

a
(Aries)

E
(Mars)

Mars di 
Aries 2 Tongkat

Saat sang Maharaja mengalahkan 
dan mengambil alih Menara yang 
dia runtuhkan, ia membangun 

kekuasaan baru.

Tengah
A

(Mataha-
ri)

Matahari 
di Aries 3 Tongkat

Saat sang Maharaja berada dibawah 
terangnya sinar Matahari, kekua-
saan dan kepemimpinan yang dimi-

likinya jelas terlihat.

Akhir D
(Venus)

Venus di 
Aries 4 Tongkat

Saat sang Raja bertemu dengan Ma-
haratu, ia belajar berbagi kekuasaan 
dan kesenangan dengan pasangann-

ya.

Awal 

b
( T a u -

rus)

C
(Merkuri-

us)
Merkurius 
di Taurus 5 Koin

Saat sang Penyihir bertemu den-
gan sang Pendeta Tinggi, ia harus 
membuktikan dirinya berguna agar 
mendapat bayaran dari Pendeta 

Tinggi.

Tengah B
(Bulan)

Bulan di 
Taurus 6 Koin

Saat hati sang Pendeta Tinggi 
melembut karena Rembulan, ia me-
lihat kelebihan harta yang dimilikin-

ya dan tergerak untuk berbagi.

Akhir G
(Saturnus)

Saturnus 
di Taurus 7 Koin

Saat sang Pendeta Tinggi mengi-
kuti aturan yang telah dibuatnya di 
Dunianya, ia hanya tinggal menanti 

panen dari hasil kerjanya.

Awal 

c
(Gemi-

ni)

F
(Jupiter)

Jupiter di 
Gemini 8 Pedang

Saat Pasangan Kekasih dihadapkan 
dengan Roda Nasib, seringkali mer-
eka menghadapi batasan dan ikatan 

yang harus mereka lepas sendiri.

Tengah E
(Mars)

Mars di 
Gemini 9 Pedang

Saat Pasangan Kekasih menghadapi 
runtuhnya Menara yang mereka ba-
ngun selama ini, hal itu adalah mim-

pi terburuk mereka.

Akhir
A

(Mataha-
ri)

Matahari 
di Gemini 10 Pedang

Saat Pasangan Kekasih dipaksa 
untuk melihat kenyataan kejam 
dibawah sinar Mentari, itulah akhir 
tak terelakkan dari situasi mereka.
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M u -
sim Dekanat Zodiak P l a n e t 

Klasik
I s t i l a h 

Resmi
Kartu Ber-

nomor Interprestasi

Panas

Awal 

d
( C a n -

cer)

D
(Venus)

Venus di 
Cancer 2 Cangkir

Saat sang Maharatu menaiki Kereta Ken-
cana, biasanya ia ditemani pasangan. 
teman dekat, pengawal atau mitranya 

yang terpercaya.

Tengah
C

(Merkuri-
us)

Merkuri-
us di 

Cancer
3 Cangkir

Saat sang Penyihir sanggup menaiki Kere-
ta Kencana, itu artinya dirinya diakui, di-
sayangi dan dibantu oleh banyak orang.

Akhir B
(Bulan)

Bulan di 
Cancer 4 Cangkir

Saat Rembulan menyinari Kereta Ken-
cana, barulah nyata terasa kebosanan, 
kekecewaan dan kelelahan hati yang ti-

dak muncul di siang hari.

Awal 

e
(Leo)

G
(Saturnus)

Saturnus 
di Leo 5 Tongkat

Kedigjayaan di Dunia tidak didapat begi-
tu saja, tetapi harus menghadapi keter-
batasan, perselisihan dan persaingan ter-

lebih dahulu.

Tengah F
(Jupiter)

Jupiter di 
Leo 6 Tongkat

Saat kesabaran dan usaha keras bertemu 
dengan Roda Nasib, saat itu pulalah ke-
menangan dan Kedigjayaan didapatkan.

Akhir E
(Mars)

Mars di 
Leo 7 Tongkat

Saat Menara diserang dan terancam run-
tuh, hanya keberanian dan keyakinan un-
tuk mempertahankan sajalah yang men-

jamin Kedigjayaan.

Awal 

f
(Virgo)

A
(Mataha-

ri)
Matahari 
di Virgo 8 Koin

Kesabaran dan keahlian seorang Empu 
didapatkan dari hidupnya sebagai Perta-
pa yang bekerja keras mengasah keahlian 

dibawah Mentari.

Tengah D
(Venus)

Venus di 
Virgo 9 Koin

Kerja keras dan keahlian sang Empu Per-
tapa diakui oleh sang Maharatu atau Ibu 
Pertiwi, yang memberikan keberlimpah-

an sebagai imbalan.

Akhir
C

(Merkuri-
us)

Merkuri-
us di Vir-

go
10 Koin

Kerja keras dan keahlian yang lama dia-
sah sang Pertapa menghasilkan keber-
cukupan yang sanggup mengubah hidup 

keluarganya.

Astrologi Dengan Arkana Minor
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M u -
sim Dekanat Zodiak P l a n e t 

Klasik
Istilah Re-

smi
Kartu Ber-

nomor Interpretasi

Gugur

Awal 

g
(Libra)

B
(Bulan)

Bulan di Li-
bra 2 Pedang

Saat Rembulan bersinar,  banyak hal 
yang baru terlihat yang tak tampak di 
siang hari.  Pilihan yang berat harus 

dibuat agar Keadilan tercapai.

Tengah G
(Saturnus)

Saturnus di 
Libra 3 Pedang

Terkadang Dunia itu tidak Adil dan 
menyakitkan.  Hal ini menyebabkan 
banyak kesedihan dan rasa tertekan..  

Akhir F
(Jupiter)

Jupiter di Li-
bra 4 Pedang

Saat Roda Nasib bertemu dengan 
Keadilan, maka segala hal akan lan-
car dan mulus, dan orang bisa santai 

beristirahat.

Awal 

h
( S c o r -

pio)

E
(Mars)

Mars di 
Scorpio 5 Cangkir

Saat Kematian datang, Menara Ke-
hidupan serasa runtuh.  Terasa seka-
li kehilangan yang mendalam dan 
penyesalan akan berbagai macam 

hal.

Tengah A
(Matahari)

Matahari di 
Scorpio 6 Cangkir

Di siang hari, saat Kematian terlihat 
nyata dibawah sinar Matahari, terasa 

nostalgia akan hal yang dulu ada.

Akhir D
(Venus)

Venus di 
Scorpio 7 Cangkir

Kematian dapat membawa keber-
limpahan warisan.  Banyak orang 
mengkhayalkan segala macam hal 

jika mendapatkan uang.

Awal 

i
(Sagit-
tarius)

C
(Merkuri-

us)
Merkurius di 

Sagittarius 8 Tongkat
Saat kita menahan diri, berusaha 
keras mendapatkan keahlian dan 
pengetahuan, waktu terasa berjalan 
dengan cepat dan perjalanan lancar.

Tengah B
(Bulan)

Bulan di Sag-
ittarius 9 Tongkat

Saat sudah lama menahan diri, di 
malam hari suasana terang Rembu-
lan terasa begitu tenang dan aman.

Akhir G
(Saturnus)

Saturnus di 
Sagittarius 10 Tongkat

Seringkali beratnya tuntutan hidup di 
Dunia membuat kita harus menahan 
beban yang berat, dan menyadari 

kekuatan kita sebenarnya.

Astrologi Dengan Arkana Minor
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M u -
sim Dekanat Zodiak P l a n e t 

Klasik
Istilah Re-

smi
Kartu Ber-

nomor Interpretasi

Din-
gin

Awal 

j
(Capri-

corn)

F
(Jupiter)

Jupiter di 
Capricorn 2 Koin

Saat Roda Nasib bertemu dengan Iblis, 
terkadang kita harus menyeimbangkan 
baik-buruk dan mengambil pilihan yang 

lebih mending.

Tengah E
(Mars)

Mars di 
Capricorn 3 Koin

Saat sang Iblis berhasil menaklukkan 
Menara, ia akan mulai membangun 
kembali Menara tersebut dengan bantu-

an dan menunjukkan kesuksesan.

Akhir A
(Matahari)

Matahari 
di Capri-

corn
4 Koin

Saat Matahari bersinar, Iblis melindungi 
diri dengan materi dan kekayaan yang 

didapatnya dari berbagai usahanya.

Awal 

k
(Aquar-

ius)

D
(Venus)

Venus di 
Aquarius 5 Pedang

Harapan sang Bintang seringkali tersand-
ung pada masalah kebercukupan dan ke-
percayaan, karena sang Maharatu belum 

tentu bersedia membantu.

Tengah
C

(Merkuri-
us)

Merkurius 
di Aquar-

ius
6 Pedang

Dengan keahlian dan pengetahuan yang 
didapatnya, sang Bintang dapat pergi ke-

mana-mana dan melintasi batas.

Akhir B
(Bulan)

Bulan di 
Aquarius 7 Pedang

Saat Bulan mati dan Bintang bersem-
bunyi, butuh keberanian untuk terus 
berjalan dan menghindari jebakan dan 

pengkhianatan.

Awal 

l
(Pisces)

G
(Saturnus)

Saturnus 
di Pisces 8 Cangkir

Saat sang Pendeta Wanita melihat Dun-
ia nyata, ia seringkali harus mengalami 
kekecewaan dan mengubah pola pikir 

dan hidupnya.

Tengah F
(Jupiter)

Jupiter di 
Pisces 9 Cangkir

Saat sang Pendeta Wanita mendapat-
kan perputaran baik dari Roda Nasib, ia 
mendapatkan keinginannya dan meraya-

kan hal tersebut.

Akhir E
(Mars)

Mars di 
Pisces 10 Cangkir

Setelah bekerja keras memugar Menara 
Runtuh, sang Pendeta Wanita mendapa-
tkan sarang yang aman dan kebahagian 

sempurna yang dicarinya.

Astrologi Dengan Arkana Minor

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

Comfort zone atau zona nyaman. Saya yakin Anda 
sudah familiar dengan  istilah ini. Apa itu comfort zone? 
Tanyalah pada beberapa orang dan Anda akan mendapat-
kan jawaban yang berbeda-beda. 

Ada yang bilang, comfort zone itu circle friends yang ter-
diri hanya dari beberapa orang teman dekat (teman yang 
lain hanya asal kenal, sekedar ada di memori ponsel atau 
akun social media Anda saja). Orang lain bilang, comfort 
zone itu bermalas-malasan di depan tv dengan sekantung 
keripik kentang dan remote tv ditangan. Bagi yang lain, 
bisa jadi comfort zone adalah tetap bertahan di pekerjaan 
yang saat ini digelutinya. 

Ada juga yang memberi pendapat, comfort zone artinya 
tidak berani melakukan suatu hal yang baru. Atau, com-
fort zone itu merasa nyaman menganggur tanpa peker-
jaan, karena merasa ada orang lain yang akan memenuhi 
kebutuhannya. Menurut saya pribadi, SEMUANYA BENAR.

Comfort zone merupakan keadaan atau situasi dimana 
kita merasa nyaman berada didalamnya dan tidak ja-
rang, kita malah dengan sengaja mempertahankan situasi 
tersebut dalam jangka waktu lama, bisa bertahun-tahun 
atau bahkan berpuluh-puluh tahun. Dengan alasan “saya 
merasa aman berada dalam posisi seperti ini”, hari demi 
hari, bahkan tahun demi tahun kita tetap melakukan hal 
yang sama. Padahal mungkin saja Anda bisa lebih men-
goptimalkan potensi yang Anda miliki jika Anda berusaha 
melangkah keluar.

Tidak ada yang salah dengan menginginkan kenyamanan. 
Manusia memang pasti akan mencari rasa nyaman sepan-
jang hidupnya dan hal itu memang merupakan salah satu 
kebutuhan pokok secara mental dan spiritual. Tanpa rasa 
nyaman, manusia juga tidak akan bisa melakukan berb-

agai macam hal dengan baik. Bisa bayangkan bagaimana 
rasanya bila Anda bekerja dalam situasi tidak nyaman? 
Namun, terlalu lama terlena dalam comfort zone dapat 
membuat Anda terjebak dalam situasi “no progress 
zone”, dimana bisa jadi Anda malah akan stuck seumur 
hidup Anda. No progress zone merupakan keadaan tidak 
ada kemajuan sedikitpun dalam hidup Anda. Istilah seder-
hananya, jalan ditempat. 

Coba Anda bayangkan kehidupan Anda sehari-hari. Mis-
alnya bagi pegawai kantoran, dituntut berada di kantor 
pada jam 9 pagi hingga jam 5 sore, dari hari Senin hingga 
Jum’at. Dan Anda melakukan hal itu selama seminggu.. 
Dua minggu.. Sebulan.. Setahun.. Dan bertahun-tahun 
pun berlalu dengan keadaan yang sama. Kreativitas Anda 
juga mati, karena Anda terbiasa hanya berada dikantor, 
diberikan pekerjaan, bekerja, lalu pulang. Setelah itu me-
nerima upah hasil kerja keras Anda setiap bulan. Begitu 
terus berulang-ulang… Ini hanya satu contoh.  Masih san-
gat banyak contoh lain yang dapat Anda lihat dalam ke-
hidupan. Lalu apa bedanya Anda dengan robot?

No progress zone yang Anda alami selama berta-
hun-tahun akan membuat Anda menjadi lebih pasif dan 
tidak memiliki kreativitas. Hidup Anda akan stuck dan 
mungkin beberapa dari Anda merasa hidup menjadi mem-
bosankan karena tidak ada perkembangan sama sekali. 
Hal ini sebenarnya dikarenakan tidak ada lagi target yang 
akan Anda capai. Sehingga jangankan dapat berkembang 
dan berkreasi, Anda malah terjebak dalam situasi yang 
sama, dengan kegiatan yang sama, masalah dan solusi 
yang sama, dan dengan orang-orang yang sama pula.
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Comfort Zone

Cobalah tengok keadaan 
Anda dimasa lalu. Dulu 
saat Anda masih kecil, 
Anda dihadapkan dengan 
berbagai target. Selepas 
TK, Anda memasuki masa 
SD, dimana selama 6 ta-
hun ada banyak persain-
gan didalamnya dan setiap tahunnya Anda dihadapkan 
dengan target tertentu, yaitu naik ke kelas yang lebih ting-
gi. Kalau tidak naik kelas, rasanya malu dan takut diejek 
teman-teman  dan keluarga. 

Lulus SD, Anda memasuki lingkungan baru yaitu SMP se-
lama tiga tahun dan setelah itu SMA, juga selama tiga 
tahun. Masa-masa yang, sekali lagi, penuh persaingan 
dan target yang lebih besar lagi dari tahun ke tahun. In-
gatkah Anda pada saat itu hidup Anda begitu berwarna? 
Menurut saya, saat itu begitu mengesankan karena adan-
ya target yang harus Anda capai setiap tahunnya! Dan 
sebagai anak-anak dan remaja, Anda berani menghadapi 
target yang telah ditentukan tersebut. Setelah dewasa, 
kita cenderung tidak berani membuat target tinggi den-
gan berbagai macam pertimbangan.

Sementara dalam comfort zone, Anda tidak dihadapkan 
pada persaingan dan target yang berarti. Anda hanya 
melakukan hal yang sama selama terus menerus dalam 
jangka waktu lama. Meskipun Anda menentukan target, 
rasanya memang keadaan Anda tidak memungkinkan un-
tuk mencapai target tersebut, karena kemungkinan besar, 
untuk mencapai target yang Anda inginkan tersebut Anda 
memang harus keluar dari comfort zone saat ini. Kalau ti-
dak, ya tetap akan begini saja. Kalau istilah saya, ini adalah 
lingkaran setan, yang kalau tidak diputus saat ini, maka 
akan berlanjut terus entah sampai kapan. 

Tetapi untuk keluar dari zona tersebut Anda juga tidak rela, 
dikarenakan rasa nyaman dan aman saat berada didalam-
nya. Saat keluar dari comfort zone, Anda akan meninggal-
kan segala macam hal. Meninggalkan lingkungan tempat 
Anda berada, teman-teman Anda, bahkan Anda mungkin 
tidak lagi memiliki kegiatan yang biasa Anda lakukan pada 
saat ini. 

Ingat, hal yang dilakukan secara terus-menerus akan men-
jadi kebiasaan. Dan saat Anda tidak lagi melakukan ke-

biasaan tersebut, Anda akan merasa ada hal yang janggal 
dan tidak nyaman. Sounds scary? Of course! Keluar dari 
zona nyaman itu seperti keluar dari rumah hangat saat 
badai salju. Berapa banyak orang yang berani melakukan-
nya? 

Keluar dari comfort zone akan membuat kreativitas Anda 
terasah dengan baik dan Anda akan berusaha lebih keras 
untuk mencapai target yang telah Anda tetapkan sebel-
umnya. Sementara dengan tetap berada didalam comfort 
zone, jangankan menggapai target, Anda sudah (dan akan 
terus) disibukkan dengan putaran kegiatan yang itu-itu 
saja. That’s why I called it “The Silent Killer”. 

Yang dibunuh adalah kreativitas Anda. Untuk menggapai 
kesuksesan, tentu diperlukan kreativitas tinggi, bukan? 
Bagaimana caranya Anda dapat berkreativitas tinggi, jika 
Anda tidak bisa berkembang dan hanya tetap terkurung 
dalam comfort zone Anda saat ini?

Persiapkanlah diri Anda dengan baik. Ketika ingin keluar 
dari comfort zone, Anda harus benar-benar mempertim-
bangkan apa yang ingin Anda lakukan setelah melangkah. 
Tantanglah diri Anda sendiri dalam menentukan deadline 
kapan Anda akan benar-benar melangkah dan buat target 
yang realistis, sehingga Anda dapat menggapainya den-
gan baik. 

Membuat target yang terlalu berlebihan hanya akan 
membuat semangat Anda turun padahal target yang di-
harapkan sama sekali belum tercapai. Anda harus kon-
sisten dengan pilihan Anda. Jangan malah maju-mun-
dur-maju-mundur. Dan tetap berpikiran positif, karena 
pikiran positif akan membawa pengaruh positif pada ke-
hidupan Anda. Dalam menggapai suatu target, tentu tidak 
semudah membalikkan telapak tangan, bukan?

“ Tidak ada yang salah dengan menging-
inkan kenyamanan. Manusia memang 
pasti akan mencari rasa nyaman sepan-
jang hidupnya dan hal itu memang mer-
upakan salah satu kebutuhan pokok se-
cara mental dan spiritual. “
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Comfort Zone

Memang tidak mudah keluar dari comfort zone. Tetapi se-
benarnya manusia memiliki potensi tidak terbatas, kitalah 
yang membatasi diri kita sendiri. Harap Anda ingat ten-
tang adanya hukum tarik menarik (the law of attraction 
alias LoA). 

Ketika Anda melangkah keluar dari zona nyaman, Anda 
meninggalkan lingkungan tempat Anda berada untuk 
mencari kesempatan, peluang, pekerjaan, atau teman-
teman baru. Dan Anda akan menemukannya, karena 
pikiran dan tindakan Anda akan menarik orang-orang yang 
“satu gelombang” dengan Anda. Jadi beranikanlah diri 
Anda untuk berubah dan maju menjadi pribadi yang lebih 
baik. Sementara setelahnya, memang terdapat kemungk-
inan Anda jadi merasa kurang “klik” dengan orang-orang 
dari comfort zone Anda sebelumnya, karena “frekuensi 
gelobang”nya tidak lagi sama. 

Selain itu, melangkah kedepan juga akan membuat kita 
bisa menemukan “harta karun” yang sebenarnya sudah 
lama ada jauh didalam diri Anda, tetapi Anda tidak per-
nah menyadari keberadaannya. 

Sebagai contoh, selama ini Anda mera-
sa bahwa diri Anda bukanlah tipe orang 
yang pandai bergaul. Suatu ketika, Anda 
“mencoba” melebur kedalam suatu ko-
munitas baru, yang penuh dengan orang-

orang yang sama sekali tidak Anda kenal sebelumnya. 

Ternyata, ada kemungkinan Anda malah menemukan 
teman-teman baru yang “klik” dengan Anda. Jika Anda ti-
dak mau mencoba, maka Anda tidak akan mendapatkan 
apa-apa, bukan? Ingat, kesempatan tidak akan datang 
begitu saja kepada Anda. Andalah yang harus membuat 
kesempatan itu.

Semuanya tergantung  pada pilihan Anda. Apakah Anda 
mau bergerak maju dan berkembang, atau Anda sudah 
merasa puas dengan keadaan yang begini-begini saja? 
Hidup itu dinamis, satu-satunya hal yang tidak akan beru-
bah adalah perubahan itu sendiri.

There is no growth in the comfort zone, 

There is no comfort in the growth zone 

-Steven Clark-

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

Tentang Rissa Amalia

“ Persiapkanlah diri Anda dengan 
baik. Ketika ingin keluar dari com-
fort zone, Anda harus benar-be-
nar mempertimbangkan apa yang 
ingin Anda lakukan setelah me-
langkah.“
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Profil Tarot Reader

Queen

Hey aku Queen....

 Awal  aku menjadi Tarot Reader bukanlah dari ke-
mauan atau keinginanku yang timbul dari diriku, namun 
ketika itu aku tidak sengaja melihat teman- temanku se-
dang melakukan Tarot dari situ terlintas pikiran “Mungkin 
keren kalo aku bisa seperti mereka ya :)”, yah itulah pe-
mikiran bodohku, Tarot untuk bergaya ... hehehe. 

Lalu ada seorang teman mendekati aku namanya Mbak 
Cuna Manish, mungkin benar dia bisa membaca pikiranku 
dari sorot mataku saat memandang mereka yang sedang 
bertarot .”Kamu mau seperti mereka?” tutur Mbk Cuna. 
“Aku yakin bila kamu mau belajar pasti bisa, percayalah...” 
sekali lagi dia menyakinkan aku. Dari situ aku mulai ber-
gaul lebih akrab lagi dengan teman- teman Tarot lainya, 
dan mereka pun bersedia mendampingiku dan mem-
bimbingku hingga mengerti apa itu Tarot.

  Waktu itu aku dikenalkan dengan Mas Atta (Eye 
Management) dan dari Mas Atta aku mendapatkan kartu 
Tarot pertamaku, yah aku sudah punya kartu Tarot dan aku 
tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan kartu itu. 
Dan ternyata mereka tidak diam saja ketika melihatku ke-
bingungan, secara perlahan dan dengan rasa yang sangat 
sabar Mbk Cuna dan Mas Atta mengajari aku bagaimana 
membaca Tarot, mengenali karakter seseorang, bagaima-
na memahami dan menjawab pertanyaan- pertanyaan 

dari client dan tentunya tidak luput dari buku tarot untuk 
dipelajari lebih mendalam lagi. Seiring berjalanya waktu 
aku mulai memahami dan mulai berani mencoba  meng-
hadapi client walaupun rasa takut salah dan grogi  selalu 
menghantuiku, aku mencoba tetap maju dan berusaha 
tak menghiraukannya.

Itulah setengah perjalananku dalam belajar Tarot dan 
ternyata tidak hanya sampai disini saja. Masih banyak 
sekali tantangan dan rintangan yang membuat aku goyah 
dan hampir menyerah “Sepertinya aku tidak sanggup 
melanjutkan tarot”, itulah kata- kata yang terlintas dari 
hati kecilku. 

Aku merasa kalau aku tidak bisa mengalahkan rasa takut 
itu. Rasa takut salah ngomong, salah baca dan takut apa-
bila ada pertanyaan client yang memutar balikan keadaan, 
karena kita tidak akan pernah tau siapa saja yang akan 
datang pada kita  dan memberikan segudang pertanyaan 
yang belum tentu orang itu akan percaya dengan jawaban 
Tarot kita, belum lagi ketika kartu yang keluar dari segala 
pertanyaan mereka adalah kartu warning (The Devil, The 
Death dll) yang mengerikan. Apakah aku sudah siap un-
tuk menjelskan pada mereka dan apa mereka akan terima 
begitu saja dengan penjelasanku tentang kartu warning 
itu??? Aku tidak yakin dan aku.....Aku hanya pemula aku 
bisa sehebat apa???. Aku bukan mereka.

My name is Nia Irma Chaterina Vandeck Ottenhoff Mamahit, i was born in  Surabaya, 31 
January 1990 and myhobby is reading books, listening to music and sleeping. There i will tell 

mystory about Tarot, dan this is mystory........
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Mereka......yah... mereka yang aku maksud adalah para 
Tarot senior yang tentu sudah pandai bahkan client baru 
yang menurutku menakutkan seperti monster bagi mer-
eka hanyalah semut kecil yang butuh pertolongan. “Aku 
menyerah, aku tidak mungkin bisa seperti mereka.......” 
Dan hanya itu yang selalu aku ucapkan dalam hati.

“Quuen, ini belum perang kita baru mau bersiap untuk 
perang, kamu sudah mundur???pikirkan baik- baik” 
Kata- kata itu yaaah....kata - kata itu tidak lain adalah 
semangat dari sahabat- sahabatku. Berbagai semangat 
datang dari para sahabat, mereka berusaha menyakink-
an aku berusaha membuatku percaya dan bangkit berdi-
ri bahwa aku harus maju.

Berulang- ulang aku memutar otaku dan berfikir serta 
bertanya kepada diriku sendiri “Apa iya aku bisa?”. Disi-
si lain banyak hal yang aku takutkan dan disisi lain juga 
mereka ingin aku berusaha dan percaya namun hatiku 
tak disana. Apa yang seharusnya aku lakukan, mundur... 
maju... mundur..... maju... maju.... yaaaah aku  harus 
maju,,, harus maju... begitu banyak sahabat yang men-
dukungku dan selalu ada dibelakangku. Kenapa mereka 
bisa aku tidak ?.

“AKU PASTI BISA!!!”

Dari situ aku yaki pasti bisa dan mereka sahabatku ada-
lah semangat yang harusnya mampu membuatku per-
caya diri dalam hal ini, toh mereka juga bersedia men-
dampingiku sampai aku benar- benar bisa dan terbiasa. 
“Aku berjanji aku akan belajar dan berusaha lagi untuk 
kalian semua”

Kini inilah 
aku Queen 
Tarot Read-
er yang 
sebenarn-
ya. Si Tar-
ot Read-
er  yang 
p e r c a y a 
diri dan 
tak takut 
lagi. Kare-
na tekatku 
yang kuat 
dan tentu 
tak luput 
dari para 
s a h a b a t 
yang men-

dukungku 
dan setia 
m e n g a -
j a r i k u . 
O r a n g 
baru yang 
d a t a n g 
p a d a k u 
yang du-
lunya aku 
a n g g a p 
menakut-
kan sep-
erti mon-
ster kini 
dimataku 
m e r e k a 
t a m p a k 
s e p e r t i 
peri kebi-
ngungan 
yang tak 
tau arah jalan pulang dan akulah petanya.

Memang tidak ada yang instan didunia ini, segala ses-
uatu yang kita impikan harus didapat dengan bersabar 
dan usaha yang kuat. Seperti diriku ini, aku bisa seper-
ti sekarang ini, karena tekatku yang kuat, rasa percaya 
diriku yang membara dan tentu dukungan para sahabat 
yang selalu ada untuku. 

Terimakasih karena aku sudah menemukan duniaku, 
dunia yang dulu tak pernah aku bayangkan kini menjadi 
miliku. Aku yakin tak hanya aku yang punya mimpi, teta-
pi kalian semua pasti punya mimpi. Bila kalian merasa 
punya mimpi genggamlah jangan pernah lepaskan dan 
berusahalah supaya mimpi itu menjadi kenyataan. Dan 
jangan pernah takut dengan kenyataan yang berusaha 
menghalangi kita. 

Anggaplah halangan dan cobaan itu adalah  kartu The 
Devil atau The Death yang membuat kita tak percaya 
dan menyerah. Akan tetapi ingat dibalik The Devil ada 
Angel dan dibalik The Death ada New Life dan sekarang 
kita tahu bahwa hidup adalah pilihan dan pilihan itu 
ada didalam dirimu sendiri, Tarot reader adalah pilihan 
hidupku. Maka tentukan pilihan hidupmu sekarang dan 
PERCAYA KAMU BISA !!!

Thanks for read my story and i hopefully useful for you :)

Ingin konsultasi? bisa hubungi saya di 0838 
748 88 684
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Saya Belum Pernah Dengar 
Istilah Chakra Removal

oleh Leonard Rimba

Catatan Harian Joko TingTong

Friends, Joko Tingtong sudah balik kembali ke atas 
gunung, dan meninggalkan jubah kesempitannya un-
tuk saya dengan alasan sekarang yg lagi mode adalah yg 
sempit-sempit. Harus pakai baju sempit, celana sempit. 

Berbeda dengan di jaman saya kanak-kanak di tahun 
1980-an ketika yg menjadi wabah di kalangan anak 
muda dan anak tua adalah jubah kebesaran. Segala ma-
cam dibesar-besarkan. Sekarang disempit-sempitkan. 
Semakin sempit semakin enak. Walaupun sedikit lecet 
yg penting enak. Begitu pertimbangan Joko Tingtong se-
belum melemparkan jubah kesempitannya kepada saya. 
Secara gaib. Saya pakai jubah kesempitan perdukunan 
itu, dan mulai menjawab.

Tanpa menghakimi, non judgmental. Itu prinsip yg diw-
ariskan Joko kepada saya. Apapun yg ditanyakan oleh 
client, maka itu yg dijawab. Saya tidak mengkhotbahi 
orang. Tidak pantas bilang menyelundup salah, yg bet-
ul harus diselundupkan. Tapi tidak boleh bilang begitu 
juga. Harus netral. Tidak menghakimi artinya netral, 
menjawab sesuai jalan pikiran penanya. Sesuai apa yg 
dia percayai. Sesuai apa yg diinginkannya. 

Sebagai dukun aliran Post Modern, Joko Tingtong dan 
saya sudah tobat mengajari orang untuk bermoral. Mo-
ralitas sifatnya relatif. Benar dan salah ditentukan oleh 
orang per orang. Tugas para dukun cuma melancarkan 
saja. Kalau minyaknya cukup pasti bisa. Lagipula selund-
up menyelundup bukan spesialisasi saya, tapi mungkin 
menjadi ajang penentuan masa depan teman kita yg 
satu ini. Seperti apa kisahnya? Oh, baca saja.

T = Selamat sore, Mas Leo. Beberapa hari lalu ada satu 

kalimat yg tiba-tiba muncul di pikiran saya:”Reality is 
whatever we perceive as one.” Terus tadi subuh saya 
sampai ke beberapa tulisan yg membahas chakra bah-
kan kundalini system removal. Chakra removal. Tolong 
berikan pendapat Mas Leo tentang hal ini.

J = Saya belum pernah dengar istilah ‘chakra removal’.

T = Sama Mas, makanya saya bingung mereka ngomon-
gin apa. Saya punya beberapa pertanyaan tentang medi-
tasi mata ketiga; saya suka dan hafal mantra Vakratunda, 
Mahamrityunjay dan Gayatri, meditasi selalu saya mulai 
dengan mantra Vakratunda, selanjutnya utk meditasi 
pagi/siang saya pake mantra Gayatri, lalu malam man-
tra Mahamrityunjay, semuanya fokus di chakra ajna, 
menurut Mas Leo bagaimana? Vibrasi masing-masing 
mantra itu bagaimana? 

J = Mantra apa saja tidak ada bedanya asal anda suka. 

T = Saya sudah beli dua buku anda yg baru terbit, buku 
‘Tarot dan Psikologi simbol’ oleh Leonardo Rimba dan 
Audifax baru saya baca sedikit, tapi buku ‘Mata Ketiga 
dan Cara Menggunakannya’ oleh Leonardo Rimba sudah 
habis saya baca. Untuk cara pakai kristal ngga ketemu 
tuh Mas.. mohon petunjuk jenis, bentuk, ukuran & pe-
letakan kristal utk membantu meningkatkan kesadaran, 
kepekaan tangan & mata ketiga.

J = Cara pakai kristal diletakkan di telapak tangan, bisa 
kristal apa saja. Asal anda suka bisa dibawa meditasi, dil-
etakkan di telapak tangan kiri, di telapak tangan kanan, 
atau dipegang dengan dua telapak tangan sekaligus.
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Cakra Removal ?

T = O iya menurut Mas Leo, visualisasi warna atau ben-
tuk apa yg bisa membantu meditasi mata ketiga?

J = Visualisasi apapun tergantung niat anda, yg penting 
fokus tetap di cakra mata ketiga.

T = Saya pernah 12 thn jadi imigran ilegal di US, kira - 
kira setelah 1 thn lebih di sana saya mengajukan suaka 
politik lalu kalah terus sampai pengadilan tertinggi, tapi 
krn saya memang tdk suka tinggal di indonesia, stlh INS 
memblacklist saya & menyuruh saya pulang thn 2007 
saya malah lari - lari agar tdk tertangkap, sampai dide-
portasi 2 thn lalu hanya dgn pakaian yg saya pakai waktu 
itu, sbnrnya saya lebih suka mati drpd kembali ke Indo-
nesia tapi pada saat itu saya bertanggung jwb atas hidup 
3 org, pacar saya & 2 teman saya yg bersama saya waktu 
itu yg bisa jadi ikut tertangkap kalo saya melawan, jadi 
kembalilah saya di indonesia stlh dipenjara dulu 4 bln. 

Saya tdk pernah kerja di Indonesia & justru merasa asing 
di sini, tapi di sini saya mulai meditasi lagi & terbersit ide 
utk serius belajar & mendalami penyembuhan. Minggu 
lalu teman lama saya telepon & bilang ada bocoran dari 
temannya org dlm INS bhw data - data orang - orang yg 
dideportasi stlh 3 tahun dihapus & sdh banyak org - orang 
yang kembali (dengan segala cara) Semua variabelnya 
sdh saya pertimbangkan tapi banyak yang tdk bisa saya 
ketahui apa bakal ada yang nyangkut. Saya seperti di 
persimpangan jalan yang sama dlm hidup saya belasan 
tahun yg lalu, sudikah Mas Leo memberikan pendapat 
anda tentang hal ini? Akankah saya kembali ke US? 

J = Apakah akan kembali ke US? 

XV. the Devil - 4 Pentacles - King of Wands

Artinya: Kemungkinan besar akan kembali.

T = Apakah itu baik bagi saya? 

J = Apakah itu baik?

6 Wands - X. Wheel of Fortune - VII. the Chariot

Artinya: Baik.

T = Apakah lebih baik di Indonesia?

King of Pentacles - 3 Pentacles - 4 Cups

Artinya: Tidak.

T = Wah.. terima kasih banyak, Mas Leo _/\_ saya harap 
saya dpt ketemu Mas Leo sblm saya berangkat

J = Kalau mau kembali ke US, jangan pakai cara lama yg 
menjadi kebiasaan anda. Itu saja tambahan dari saya.

T = Hmm.. cara lama yg jadi kebiasaan saya apa ya?

J = I don’t know, saya cuma lihat ada sesuatu yg mun-
gkin anda anggap mutlak dilakukan, seperti reflex. Kalau 
itu bisa ditinggalkan, dan pakai cara baru, maka kemun-
gkinannya bertambah besar. Disarankan langsung jalan 
saja, action. Itu yg saya lihat.

T = Akan saya renungkan.. sekali lagi terima kasih Mas 
Leo _/\_

T = Very good, good luck!

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