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Tarot, di Indonesia, bisa dikatakan dalam dua tahun terakhir berkembang 
pesat. Bukan hanya ratusan tarot reader bermunculan, tapi juga 
komunitas-komunitas terbentuk dan varian kegiatan bertambah. Mereka 
yang terlibat dalam dunia tarot pun makin banyak, entah itu langsung 
sebagai tarot reader, maupun mendukung kegiatan tarot reader. Tentu 
saja ini sebuah perkembangan yang menarik dan patut disyukuri.
Tarot Journey, edisi ini sedikit banyak menggambarkan perkembangan 
dunia tarot tersebut. Ada Ancoll Santosa yang menuliskan cara alternatif 
memperkenalkan tarot. Lalu, lanjutan tulisan dari tarot reader senior, 
Leonardo Rimba, telah masuk ke penjelasan elemen tanah. Ada pula 
liputan gathering Klub Tarot Jakarta pada bulan Agustus lalu. Madam 
Arra memberikan lanjutan tulisan berbagi pengalamannya.
Dessy, seorang tarot reader, yang tinggal di Singapore, berbagi tulisan. 
Tak lupa Tarot Journey juga menghadirkan Dessy di rubrik profil tarot 
reader. Masih ada tulisan Semiotika Tarot dari Audifax dan mengenai 
Kekayaan dari Rendy Fudoh. Di bagian akhir, ada Emily Happywise, 
yang sudah beberapa edisi belakangan bergabung di Tarot Journey 
sebagai desainer grafis.
Nah, edisi ini, menggambarkan ragam warna dunia tarot, yang 
merupakan perkembangan selama dua tahun terakhir. Selamat 
menikmati.  

Sambutan
Joscev Audivacx
Pemimpin Redaksi dan Penasihat Tarot Journey Indonesia

Tim Redaksi
Cover
http://1.bp.blogspot.com/-
y3CwH6wrtGM/UhP5q0-
bmfI/AAAAAAAAAZo/
RKyQVU0zDKE/s1600/
Tarot,+The+Hanged+Man,
+Jamie.jpg

Pemimpin Redaksi
Rendy Fudoh
Joscev Audivax

Penasihat
Joscev Audivax

Designer
Emily Happywise

Kontributor Inti
Joscev Audivax
Madam Arra
Rendy Fudoh

Leonardo Rimba

Kontributor Tamu
Ancoll Santosa
Dessy 

Sistem Informasi
Neo

Pemasaran 
dan Sirkulasi

Atarot Boy
Wiendy Nathalia



Daftar Isi

6
10
14
18
22
28
24

Cara Alternatif Memperkenalkan TAROT

Perjalanan Elemen Tanah

Sebuah Cerita 12

Aku sudah berusaha…tapi..

Mengapa Kekayaan Jauh Lebih Penting Ketimbang Uang?

Semiotika Tarot

Laporan Gathering dan Diskusi Klub 
Tarot Jakarta : Law Of Attraction

13

Profil Tarot Reader DESSY16

1613

Kartu yang Pandai Bercerita.



Tarot Journey | 6

Artikel bonii binoba TAROT dan SELF READING
Oleh : Boni Binoba

Part one : Sebuah cerita mulia 

Para pembaca setia, selang berapa lama sudah 
saya tidak hadir dalam artikel mengenai tarot, 
akhirnya di bulan ini, saya diberi kesempatan untuk 
mengisi artikel yang saya harapkan dari artikel 
ini  memberikan “insight”  baru atau pengetahuan 
yang baru kepada pada pembaca 
(thanks to Rendy Fudoh atas kesempatannya) 

Artikel ini dimulai dengan sedikit cerita mengenai 
seorang pembaca tarot, dia bukanlah pembaca tarot 
ahli, katakanlah kemampuan membaca ramalan 
tarot di atas rata2, anggap saja namanya “ANDI”. 
Andi ini punya tujuan yang cukup mulia yaitu, Andi 
ingin memperkenalkan dan memasyarakatkan 
kartu Tarot kepada orang awam. 
Seperti layaknya para pembaca tarot, dan layaknya 
kita pada umumnya, untuk memperkenalkan tarot 
kepada umum, Andi akan mulai dari lingkungan 
terkecil dulu yaitu temen2 maen, temen2 
lingkungan kerja, atau keluarga sendiri. 

Usaha yang berdasarkan tujuan yang mulia 
ini, tidaklah berjalan mulus, setelah mencoba 
memperlihatkan dan memperkenalkan tarot 
kepada mereka, ANDI mendapat jawaban seperti 
ini, 

“Idihhh apaan tuh? kartu SETAN ya? koq serem2 
gambarnya…..  “

“Wahhh.. ramalan kamu koq bisa bener semua, 
Andi? Pasti kamu belajar sihir ya? Kita takut ama 
kamu sekarang!! “

“Andi, yang bener aja kamu, mana boleh sih ramal2 
gitu? itu dilarang agama tau.. !! “

Alhasil? 
ANDI ini bukannya berhasil melaksanakan tugas 

mulia ini, malahan dia beresiko dikucilkan oleh 
temen, lingkungan dan keluarga sendiri. Bisa 
jadi ANDI akhirnya memutuskan membakar atau 
membuang kartu2 tarotnya yang selama ini dia 
pelajari karena orang2 sekelilingnya tidak support 
dia sama sekali. 
Apa yang ANDI sudah siapkan dan rencanakan, 
meleset jauh… timbul rasa kecewa dan penyesalan 
dalam diri ANDI sekarang ini. 

Sedikit dari cerita di atas, saya rasa pernah 
dialami oleh sebagian besar dari kita selama jadi 
pembaca tarot, kita ingin memperkenalkan kepada 
mereka, tapi malah mereka “tidak suka” dengan 
pendekatan kita, mungkin saja karena mereka 
masih menganggap TAROT itu sesuatu yang 
sangat mistis, bisa jadi karena ramalan kita selalu 
bener, jadinya kita ditakuti dan perkenalan tarot 
yang kita coba jadi gagal total, akibatnya banyak 
dari kita itu males jadinya kalau ngajarin tarot, 
kecuali ada yang minta dengan sangat kepada 
kita. 

Part two : Tujuan mulia pakai cara lain  

Ada perkataan yang punya makna cukup dalam 
sebagai berikut :

“Bila anda punya tujuan mulia, dan anda 
GAGAL…  jangan diganti tujuannya, tapi 
ganti CARANYA !! “

Untunglah, ANDI mempunyai cara lain untuk 
memperkenalkan tarot ke temen2nya, dia tidak 
langsung “down” dan membuang kartu tarotnya    
Dia sadar mungkin cara dia memperkenalkan tarot 
itu terlalu “direct” atau langsung to the point, atau 
istilahnya “terlalu kasar” , sekarang dia mencoba 
memakai cara halus untuk perkenalan tarot.

Artikel Rendy 
Cara Alternatif 
Memperkenalkan TAROT
Oleh : Ancoll Santosa
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Arcanum adalah papan permainan (boardgame) 
yang satu satunya menggunakan deck tarot 
untuk bermain (22 major 56 minor) , jadi misalnya 
komponen kartu hilang, dengan mudah anda bisa 
pake kartu tarot apa saja untuk menggantinya atau 
anda bisa pake deck kartu tarot anda yang favorit 
untuk bermain boardgame ini.

Arcanum melambangkan sebuah  kerajaan fantasi 
yang terdiri dari banyak tempat seperti market 
(pasar), pelabuhan (harbor), ballroom (ruang 
utama kerajaan) sama seperti kerajaan jaman 
dulu pada umumnya.  Di Arcanum, dipimpin oleh 4 
House ( grup kebangsaan) yaitu 
1. House of Swords (pedang)
2. House of Wand (tongkat)
3. House of Cup (cawan)
4. House of Pentacles (uang) 

Tujuan permainan ini adalah mengumpulkan 
Victory point (VP) dengan cara mendukung salah 
satu house tersebut, dalam permainan ini, house 
tersebut bisa mendapatkan prestige point (PP) 
tergantung dari bagaimana kita memainkan kartu 
tarot yang kita dapat selama permainan. 

Part three :  Cara bermain dan penilaian

 Arcanum bisa  dimainkan antara 3 sampai 5 
players (pemain), tujuan dari permainan ini adalah 
mengumpulkan Victory Point (VP) terbanyak, 
dengan cara mendukung secara “misterius” 
house yang diprediksi menjadi penguasa terkuat 
di Arcanum, awal cara bermainnya seperti ini, 
setiap pemain pertama kali dapat 4 kartu minor 
arcane dan 1 major arcane secara acak (random) 

kemudian, permainan ini dibagi menjadi 3 tahap 
yaitu 

1. Draw and hide card 

Pada fase ini, setiap pemain bergiliran memilih 
antara mengambil dari tumpukan kartu 3 minor 
arcane atau 1 mayor arcane lalu langsung  
menyembunyikan satu kartu di depan mereka, 
misalnya player pertama menaruh kartu nilai 
10 pedang tertutup di depan dia, artinya dia 
percaya bahwa House Sword (pedang) akan 
menjadi penguasa nomor satu di Arcanum, kalau 
tebakannya ternyata nanti benar di tahap ke 3, dia 

akan mendapatkan VP (victory point) 
Menyembunyikan kartu di depan pemain 
merupakan hal menarik, karena kita secara 
sembunyi mendukung satu house, dan bisa juga 
menjadi trik permainan dengan cara “bluffing” 
atau berbicara bohong kepada para lawan kita, 
misalnya kita menyembunyikan kartu nilai 10 
pedang di depan kita, tapi kita ngomong kalau kita 
bakal mendukung house cup (cawan) , tapi di fase 
2 nanti, kita malah memberikan dukungan prestige 
ke house sword dan menurunkan prestige dari 
house cup (cawan).
well.. di sini serunya di mulai…  

2. Play cards phase

Pada tahap ini, setiap pemain secara bergiliran, 
memainkan satu kartu dari tangan mereka, dan 
tiap kartu itu punya fungsi masing2, untuk kartu 
minor arcane, tiap dimainkan akan pergi ke suatu 
tempat di Arcanum dan mengaktifkan fungsi 
tempat tersebut, sebagai contoh di bawah ini 

Cara Alternatif Memperkenalkan TAROT
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Foto  di kiri atas contohnya, seorang pemain 
mengeluarkan kartu nilai 4 sword, dan mengaktifkan 
Throne room (ruang raja) di mana tempat dengan 
nomor 4 itu adalah throne room, jadi siapapun yang 
mengeluarkan kartu 4 secara bergantian akan 
mengaktifkan fungsi dari throne room tersebut, 
fungsinya adalah langsung mengambil 2 kartu 
arcane extra ke dalam tangan. 

Foto kedua di sebelah kanan atas, pemain kedua 
mengeluarkan Knight of Sword, dan mengaktifkan 
dengan cara memindahkan figure Knight ke lokasi 
10, lokasi 10 fungsinya aktif dan selain itu dia juga 
memberikan power ke house Sword, sehingga 
house Sword mendapatkan PP (prestige point) 
karena didukung oleh player kedua
. 
Pada foto ketiga di bawah, pemain ketiga, 
mengeluarkan kartu Queen of Pentacles, sehingga 
dia mengaktifkan figure Queen pentacle ke lokasi 
yang dia inginkan dan mengaktifkan fungsi dari 
lokasi tersebut, contoh lokasi selain nomor 4 
(throne room) adalah nomor 10 yaitu castle 
(benteng), di mana ketika lokasi 10 aktif, semua 
pemain selain dia , HARUS buang satu kartu dari 
tangan masing2.

Pada fase ini juga, pemain bisa memainkan kartu 
MAJOR arcane, yang merupakan kartu spell 
yang efeknya cukup kuat dan mempengaruhi 
permainan, contoh fungsi dari kartu major arcana 
seperti di berikut ini

Sebagai contoh, major arcana II - High Priestless, 
bila salah satu pemain mengeluarkan kartu ini, 
langsung dia dapat Victory Point (VP),  contoh lain, 
bila major arcana III- Empress dikeluarkan, maka 
pemain yang mengeluarkan kartu Empress bisa 
menaikkan Prestige point (PP) dari house yang 
dia dukung, sekaligus MENURUNKAN Prestige 
Point (PP) house yang lain, untuk kartu2 major 
arcana yang lain, masing2 mempunyai fungsi yang 
berbeda2 dan semuanya memberikan efek yang 
seru dan menarik.

Fase kedua ini semakin menarik, karena para 
pemain selain bisa mendukung house mana saja 
yang mendapatkan Prestige point (PP) , para 
pemain juga bisa jahat-jahatan merusak rencana 
/ strategy pemain lain dengan cara, membuang 
kartu tangan lawan, atau menurunkan prestige 
point (pp) house yang dia inginkan, jadi salah 
satu contoh strategynya adalah, pertama2 pura2 
mendukung house Sword, kemudian di tengah 
jalan tiba2 berusaha menurunkan Prestige point 
(PP) dari house sword dan membuat “gondok” 
para pemain lain yang sudah mendukung house 
Sword tersebut.

3. House prestige scoriing

Pada fase ini, terjadi perhitungan akhir dari setiap 
house (sword, cup, wand, pentacle) , pada fase ini 
pula, tiap2 house ditentukan siapakah yang jadi 
penguasa Arcanum berdasarkan prestige point 
(PP) nantinya ada penguasa pertama, kedua, 
ketiga, dan keempat. Lalu masing2 permain, 
membuka semua kartu yang uda disembunyikan 
di fase pertama, kemudian dikalkulasi, dari semua 
pemain, yang paling banyak menyembunyikan 
kartu sword (pedang) artinya dia bertaruh house 
sword sebagai penguasa , lalu dihitung Victory 
Pointnya (VP) begitu juga seterusnya untuk semua 
kartu yang disembunyikan semua pemain.

Cara Alternatif Memperkenalkan TAROT
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Seperti pada contoh, gambar di atas, setiap 
penguasa house mempunyai angka2 di samping, 
itu artinya setiap pendukung mendapatkan Victory 
Point (VP) sesuai dengan house yang pemain 
dukung, perlu diinget bahwa untuk memenangkan 
permainan ini, bukan banyak banyakan Prestige 
point (PP) tapi pemain yang mempunyai Victory 
Point (VP) terbanyak, jadi nga peduli house 
mana yang menang, yang menentukan adalah 
prediksi dan usaha anda melalui dukungan secara 
misterius house yang mana yang anda anggap 
bisa memberikan VP terbanyak.
Fase ketiga ini HANYA terjadi 2 kali yaitu saat 
di pertengahan ronde dari game dan pada akhir 
game, sehingga bila anda kalah di fase ini, masih 
ada kesempatan terakhir di akhir permainan untuk 
mencoba mengejar ketinggalan, jadi total fase 
house prestige scoring ini berlangsung 2x selama 
permainan. 

Part four :  Kesimpulan

Arcanum,  merupakan permainan yang sangat 
cocok untuk awam, mempelajarinya mudah tapi 
menjadi ahli di permainan ini, justru menjadi 
tantangan dari para pemain yang semakin 
penasaran untuk mencoba dan mencoba lagi , yang 
saya sukai dari Arcanum ini adalah boardgame ini 
tentu bisa menjadi jembatan untuk mengenalkan 
tarot reading pada awam. 
Meskipun Arcanum memang jauh dari ramalan 
tarot pada umumnya, tapi unsur misteri seperti 
sembunyi kartu, dan  gambar2nya tidaklah 
menyeramkan, cocok untuk dimainkan utk orang 
awam yang akan membuat ketertarikan tanpa 
berbau hal mistis (kecuali box nya ya, yang 
memang agak seram “art” nya , menurut saya  )
Saya sering menggunakan ARCANUM ini utk 
pendekatan atau perkenalan tarot card, setelah 
maen game ini, baru saya bisa ngomong kepada 
mereka begini :

“Kamu tahu nga, kalau kartu2 Arcanum tarot ini 
bisa dipake buat ramalan lohh.. !!” 

Biasanya timbul kemudian rasa ingin tahu, dan 
dari situ mulailah perkenalan tarot sebagai mana 
mestinya. 

Arcanum sampai saat ini belum dijual bebas di 
Indonesia, anda bisa mendapatkan dari website 
jual beli online seperti Ebay atau Amazone, atau 
bila anda tertarik untuk mencoba Arcanum, bisa 
di OPTION CAFÉ , asalkan jaga diri anda supaya 
tidak terlena, tau tau pas maen, waktu berjalan 
dengan cepat sampai jam 12 malam tidak berasa 
karena saking serunya.. 

Berikut terlampir foto2 saat kita menikmati Arcanum 
ini : 

Cara Alternatif Memperkenalkan TAROT
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Elemen tanah  yg pertama, Ace of Pentacles, 
memiliki arti spesifik modal. Modal disini biasanya 
berarti uang. Bisa pula berarti kemampuan. 
Kemampuan di bidang apa tergantung konteksnya. 
Yg jelas ini sesuatu yg ada dan pasti. Atau 
seharusnya ada. Bisa digunakan untuk apapun 
oleh elemen-elemen lainnya. Tanpa ada intervensi 
dari elemen lainnya, Ace of Pentacles cuma 
memiliki makna modal. Dan itu kita pakai sebagai 
kunci bagi kartu pertama di elemen tanah ini.

Two of Pentacles berarti menyeimbangkan. 
Ada pemasukan dan pengeluaran yg harus 
diseimbangkan. Ada keperluan rumah tangga 
dan keperluan usaha. Ada rekreasi dan belajar. 
Semuanya hal seimbang-menyeimbangkan. 
Menyeimbangkan kepastian yg satu dengan 
kepastian yg lainnya. Jalannya miring ke kiri dan 
ke kanan, sampai akhirnya seimbang. Yg kita lihat 
bukan seimbangnya, melainkan jalannya, yaitu 
menyeimbangkan. Kata kunci menyeimbangkan 
kita pakai untuk Two of Pentacles ini.
 
Three of Pentacles adalah rutinitas. Kegiatan rutin 
banyak macamnya. Bisa rutinitas kantor, rutinitas 
mengasuh anak, rutinitas pergi sekolah, rutinitas 
berkencan. Semuanya terpola dengan jelas. Kita 
bisa tahu bahwa hal ini tetap berulang. Karena 
tetap maka kita namakan rutin. Rutinitas menjadi 
kata kunci bagi Three of Pentacles.
 
Four of Pentacles adalah pembagian. Pembagian 
tugas, pembagian kekayaan, pembagian hasil 
usaha, pembagian tanggung-jawab. Semuanya 

mengindikasikan pembagian. Pembagian artinya 
Ego memegang satu bagian, dan bagian lainnya 
dipegang oleh bukan Ego. Ego melihat ada yg 
dibagi, dan itu termasuk bagiannya sendiri. Ego 
bisa saja sang penanya, bisa hal yg ditanyakan, 
bisa pula situasi. Bagi kita, Ego adalah simbol. 
Simbol dari subyek atau obyek yg ditanyakan. 
Subyek apabila yg ditanyakan berupa manusia, 
dan obyek apabila yg ditanyakan berupa benda 
atau situasi. Pembagian menjadi kata kunci bagi 
Four of Pentacles.

 Five of Pentacles adalah kekurangan. Setelah 
menjalani separuh, ternyata Ego mendapati 
dirinya kekurangan. Awalnya ada modal, yg 
diseimbangkan di tahap ke dua, menjadi rutinitas 
di tahap ke tiga, dan dibagi di tahap ke empat. 
Di tahap ke lima, yg dialami adalah kekurangan. 
Ada yg tidak cukup. Tanpa campur tangan elemen 
lain, elemen tanah mengalami defisit di separuh 
perjalanannya. Bergeser dengan sendirinya, dan 
mengalami kekurangan. Kekurangan kita pakai 
sebagai kata kunci disini.
 
Six of Pentacles adalah dermawan. Dermawan 
artinya ada yg berlebih untuk didermakan. Tadinya 
kekurangan, sekarang tiba-tiba mampu untuk 
berbagi. Bisa berbagi, ada yg dibagi, di kiri dan di 
kanan. Dan masih tetap saja berbagi. Dermawan 
yg murni. Dermawan kita gunakan sebagai kata 
kunci bagi Six of Pentacles.

 
Catatan harian Joko Ting Tong

Perjalanan Elemen 
Tanah
Oleh Leonardo Rimba

Elemen tanah adalah hasil konkrit, segala sesuatu yg nyata dan tidak berada di 
awang-awang. Bisa berarti uang, karir, pendidikan, prestasi, dll. Perjalanannya dari 
satu hasil ke hasil yg lainnya. Punya bentuk nyata, bisa fisik bisa pula non fisik. 
Material atau non material.



 

Seven of Pentacles berarti menunggu hasil. Sudah 
ada yg ditanam, dipelihara, dan sekarang hasilnya 
tinggal ditunggu saja. Menunggu hasil bukanlah 
hal sia-sia, karena ada di elemen tanah. Sebagai 
kegiatan, menunggu hasil adalah kegiatan nyata. 
Bukan menunggu dan menunggu  tanpa maksud.  
Disini menunggu berarti bertujuan. Tujuannya 
untuk memperoleh hasil. Menunggu hasil kita 
gunakan sebagai makna Seven of Pentacles.

Eight of Pentacles berarti ketekunan. Beda dengan 
menunggu hasil yg bermakna menunggu saja, 
maka ketekunan bermakna tekun di dalam hal 
tertentu. Konteksnya tentu saja bermacam-macam, 
semuanya bermakna tekun. Terus-menerus 
berada di situasi yg menghasilkan sesuatu. Kata 
kunci itu, ketekunan, kita gunakan untuk Eight of 
Pentacles ini.
 
Nine of Pentacles bermakna percaya diri. Sudah 
hampir tuntas perjalanan elemen tanah. Dari hasil 
ke hasil. Dan persis satu langkah sebelum berakhir, 
elemen tanah memperlihatkan makna percaya 
diri. Percaya kepada dirinya sendiri. Ego percaya 
bahwa dirinya memang bernama Ego. Ego mampu 
memperlihatkan segala sesuatu yg menjadi bagian 
dari dirinya. Bukan memperlihatkan, sebenarnya, 
melainkan menjadi dirinya sendiri saja. Menjadi 
diri sendiri, dan percaya. Percaya bahwa itulah 
dirinya sendiri. Percaya diri, itu kunci untuk Nine 
of Pentacles.
 
Ten of Pentacles adalah kemakmuran. Ini tahap 
terakhir perjalanan elemen tanah. Dari modal, 
menyeimbangkan, rutinitas, dll, di tahap terakhir 
ternyata Ego menjadi kemakmuran. Itu kalau Ego 
berupa situasi. Situasi yg makmur. Kelimpahan. 
Berlebih segala-galanya. Berarti, modal, sesuatu 
yg konkrit dan nyata, kalau berjalan sendiri di 
elemennya, ujungnya adalah kemakmuran. Modal 
yg membawa hasil berlebih, dan akan kembali 
lagi menjadi modal atau tahap awal berikutnya. 
Akan balik kembali ke tahap pertama. Dari tahap 
pertama akan berjalan lagi sampai tahap ke 10. 
Dan begitu seterusnya perjalanan di elemen tanah. 
Sama seperti semua elemen, tahapan perjalanan 
adalah dari satu sampai 10. Untuk tahap 10 di 
elemen tanah, Ten of Pentacles, kita pakai kata 
kunci kemakmuran.

 
Nilai dari kartu-kartu tanah ini tertera di kartu-
kartunya sendiri. Dari nilai 1 sampai 10. Berguna 
ketika kita menggunakan model Pertanyaan Ya-
Tidak. Di dalam sistem saya, semua elemen tanah 
dan elemen air berarti tidak. Elemen udara dan 
elemen api berarti ya. Kartu-kartu orangnya tidak 
memiliki nilai yg tertera, tetapi kita tahu bahwa 
Page of Pentacles bernilai 11. Knight of Pentacles 
bernilai 12, Queen of Pentacles bernilai 13, dan 
King of Pentacles bernilai 14. Kartu-kartu Arkana 
Mayor bernilai netral. Tidak ada nilainya atau nol 
ketika digunakan untuk Pertanyaan Ya-Tidak.
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Perjalanan Elemen Tanah

“Ten of Pentacles adalah kemakmuran. Ini tahap terakhir perjalanan elemen tanah. 
Dari modal, menyeimbangkan, rutinitas, dll, di tahap terakhir ternyata Ego menjadi 
kemakmuran “
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Page of Pentacles adalah seorang pemuda atau 
pemudi belasan tahun sampai sekitar 20 tahun. 
Sifatnya selalu ingin belajar. Serius. Walaupun 
lambat ingin belajar semuanya. Dari satu hal ke 
hal lainnya, semuanya dipelajari. Dan pelajar kita 
pakai sebagai kata kunci disini.
 
Knight of Pentacles berusia sekitar 30 tahun, 
sifatnya keras kepala, tidak kenal mundur. Apapun 
yg ada di depannya tidak akan dianggap halangan. 
Maju terus, dan pengertian itu kita pakai sebagai 
kunci bagi Knight of Pentacles ini.
 
Queen of Pentacles berusia sekitar 40 tahun, 
sangat suka dengan benda-benda mahal. Segala 
sesuatu yg bisa dinikmati adalah pilihannya. Bukan 
yg murah, melainkan yg mahal. Kemewahan 
menjadi kata kunci bagi Queen of Pentacles.
 
King of Pentacles berusia sekitar 40 tahun. Pemilik 
modal adalah pengertian yg kita berikan kepada 
kartu ini, karena memang seperti itulah maknanya. 
Apabila orang, ini yg memiliki segalanya dalam 
sumber-sumber daya. Bisa uang, bisa pula 
kemampuan mengelolanya, bisa pula organisasi. 
Kepemilikan modal merupakan ciri dari Ego apabila 
muncul dalam bentuk kartu ini. Bukan berati mahir 
menggunakannya, tidak begitu. Kemampuan 
implementasi bisa berarti bagian dari kepemilikan 

modal, bisa pula tidak. Kita 
cukup mengerti bahwa ini 
kepemilikan sumber-sumber. 
Hal lainnya akan terlihat di 
kartu-kartu di dekatnya ketika 
muncul. Pemilik modal kita 
pegang sebagai kunci bagi 
King of Pentacles.

“Queen of Pentacles berusia sekitar 40 tahun, sangat suka 
dengan benda-benda mahal. Segala sesuatu yg bisa dinikmati 
adalah pilihannya. Bukan yg murah, melainkan yg mahal. 
Kemewahan menjadi kata kunci bagi Queen of Pentacles. “

Perjalanan Elemen Tanah

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 menyu-
sun “Tarot Spiritual Indonesia”. 
Dia bisa dihubungi di 
email address <leonardo_rimba@yahoo.com>, 
atau hubungi ke 0818183615

Tentang Leonardo Rimba
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Tanggal 30 Agustus, setelah sekian lama, Klub 
Tarot Jakarta kembali mengadakan pertemuan 
dan untuk pertama kalinya, terdapat unsur sharring 
dan diskusi pengetahuannya loh! Dan karena ini 
pertama kalinya, tema yang diusung adalah Law 
Of Attraction alias LOA yang dibawakan oleh Boni 
Binoba.

Acara yang diadakan di American Hamburger dan 
dimulai dari jam 12 siang ini, di bina oleh Boni 
Binoba. Dan dia membagikan print out berisi bahan 
diskusi yang hendak disampaikan. 

Inti dari diskusi Law Of Attraction ini menunjukkan 
kalau pikiran memang menarik apa yang kita 
inginkan ke diri kita. Dengan demikian, apabila kita 
selalu berpikir yang menyenangkan dan positif, 
maka hal – hal positif dan menyenangkan itu pun 
semakin banyak datang kepada kita. Sebaliknya 
bila kita terlalu berkonsentrasi kepada pikiran yang 
negatif, maka berbagai hal ngeatif pun semakin 

berdatangan ke kita. 

Setelah pemaparan oleh pembina Boni Binoba 
ini, mulailah para anggota Klub Tarot Jakarta 
mulai membagikan berbagai kisahnya seputar 
pengalaman masing – masing peserta yang 
memang sudah pernah menerapkan hukum 
tarik – menarik ini dan berhasil. Salah satunya 
adalah Madam Arra yang dengan hukum tarik – 
menarik, dia bisa membiayai biaya rumah sakit 
atas persalinan anak keduanya yang sebenarnya 
jauh melibih budget yang diperkirakan. Namun 
karena dia dan suaminya terus berkonsentrasi, 
maka berbagai peluang pekerjaan berdatangan 
dan akhirnya mereka bisa membayar semua biaya 
rumah sakit tersebut dihari anak keduanya dibawa 
pulang dari rumah sakit. Hebatnya lagi, mereka 
membayar semua itu tanpa harus berhutang 
kepada pihak lain.

Laporan Gathering dan Diskusi Klub 
Tarot Jakarta : Law Of  Attraction
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mada arra

Seperti yang sudah direncanakan, kompetisi tarot 
terselenggara tanggal 25 Mei 2014, sekaligus 
memperingati  hari Tarot Sedunia, atau lebih 
dikenal dengan World Tarot Day. Meskipun 
berawal dari obrolan yang tidak serius dengan 
Ata (Atarotboy) dimana saat itu dia menanyakan 
acara apa yang mau kita bikin untuk meramaikan 
World Tarot Day, karena biasanya tahun-tahun 
sebelumnya, kami bersama teman-teman reader 
yang lain bekerjasama dengan mall. Akhirnya 
tercetuslah ide untuk membuat kompetisi tarot, 
berbekal pengalaman saya mengikuti kompetisi 
fortune teller di luar negri dan kenginan untuk lebih 
mengenalkan tarot ke masyarakat luar.  

Persiapan awal mulai kami lakukan. Mulai dari 
menentukan tempat acara, dimana pilihan jatuh ke 
Mall of Indonesia (MOI). Pertimbangannya karena 

di sana kami tidak perlu menyewa tempat, tinggal 
minta ijin dan mengajukan proposal acara, karena 
Klub Tarot Jakarta (KTJ) sudah mengadakan kerja 
sama dengan pihak management MOI sejak April 
2014. KTJ mempunyai booth/ tempat khusus untuk 
menerima customer yang hendal berkonsultasi 
di area Koloni, Lt 2. Kami berbagi tugas, Ata 
lebih mengurusi marketing dan perlengkapan, 
sementara saya lebih fokus kepada konsep 
acara, aturan mainnya, juri yang akan diajak 
berpartisipasi, hadiah yang disiapkan, dsb. Karena 
mepetnya waktu, membuat kami tidak bisa mencari 
sponsor, jadi mau tidak mau semua pengeluaran 
ditanggung bersama-sama, termasuk oleh teman-
teman yang bersedia menjadi panitia. Banyak suka 
duka yang kami alami, dan benar-benar diperlukan 
kesabaran dan kekompakan untuk membuat acara 
ini bisa terealisasi dengan baik.

 Sebuah Cerita 12
oleh Madam Arra
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Animo teman-teman yang ingin berpartisipasi 
menjadi peserta ternyata cukup besar, sampai 
kami harus menutup pendaftaran setelah target 
peserta terpenuhi. Bukan apa-apa, banyaknya 
peserta berpengaruh juga dengan ketersediaan 
tempat dan tentu saja konsumsi, bukan ? Dan 
yang membuat terharu, peserta tidak hanya 
datang dari Jakarta, tapi juga di luar Jakarta, 
seperti Bandung, Surabaya dan Jambi.
Teman-teman yang saya minta untuk menjadi 
juri pun, dengan senang hati membantu tanpa 
imbalan. Mereka adalah teman-teman lama saya, 
Honga dan Dewi, ditambah Marcel, perwakilan 
dari MOI dan Neo, perwakilan dari Institut Tarot 
Indonesia.
Hari H, saya dan teman-teman panitia datang 
pagi untuk menyiapkan perlengkapan dan segala 
sesuatunya. Profil para peserta bisa langsung 
terlihat di depan tempat acara, dipajang berjejer 
rapi. Ini cukup menarik pengunjung untuk melihat 
jalannya acara dari awal.
Acara dimulai sedikit molor dari jadwal, untuk 
menunggu beberapa peserta yang belum datang. 
Jauhnya tempat lokasi menjadi kendala tersendiri 
bagi mereka, namun akhirnya mereka bisa 
berkumpul dan sama-sama mengikuti kompetisi 
dengan antusias.
Suasana berlangsung santai, karena Ata sebagai 
pembawa acara mampu menghidupkan suasana, 
sehingga yang awalnya terkesan kaku, lama-lama 
menjadi cair dan mereka bisa berkonsentrasi 
dengan baik.
Kompetisi ini dibagi menjadi beberapa babak, 
dimana babak pertama para peserta berkumpul 
di satu area, dan dibagikan kertas berisi 10 
pertanyaan yang harus dijawab. Pertanyaannya 

bervariasi, mulai dari pertanyaan umum seputar 
tarot dan beberapa pertanyaan yang lebih khusus, 
seperti membaca dari foto dan tanggal lahir.
Dari seluruh peserta, yang maju ke babak 2, 
rencananya hanya 5 orang. Namun karena 
masukan dari juri yang lain yang melihat potensi 
beberapa peserta yang cukup baik, akhirnya 
peserta yang maju ke babak 2 disepakati menjadi 
8 orang. 
Yang masuk ke babak kedua, ternyata tidak 
semuanya mempunyai jam terbang yang tinggi. 
Bahkan beberapa diantaranya termasuk baru 
menekuni tarot. Tapi mereka memiliki intuisi yang 
baik dan memberi jawaban yang cukup akurat di 
setiap soal.
Di babak kedua, peserta secara bergantian, 
berkeliling ke 5 tempat yang sudah kami 
persiapkan. Masing-masing tempat punya 
tantangan yang berbeda, seperti, meja 1 tersedia 
3 cincin dan peserta diminta untuk menjawab 
pertanyaan seputar cincin tersebut. Mana cincin 
yang usia pernikahannya paling lama, mana yang 
dipakai oleh pria, dst. Di meja kedua, ada foto pria 
dan wanita, dan pertanyaan yang diajukan seperti 
bagaimana karakter mereka, apakah mereka 
masih hidup, dst. Meja ketiga, ada tanggal lahir, 
dan pertanyaannya seputar orang dengan tanggal 
lahir tsb. Meja keempat, terdapat sebuah kalung 
dan pertanyaannya seputar kalung tersebut, 
jenis kelamin pemiliknya, apa pekerjaannya, 
dsb.  Di meja terakhir ada mystery guess yg 
bersembunyi di balik kelambu, dan sesekali dia 
mengeluarkan suara, seperti “Hi”, “Selamat siang” 
dan pertanyaannya seputar kehidupan mystery 
guess itu.

Sebuah Cerita 12



Mungkin Anda membayangkannya sambal 
mengernyit, karena sedemikian variatif dan 
sulitnya tugas yang diberikan kepada peserta 
kompetisi. Tapi jangan salah, banyak dari  mereka 
yang dapa menjawab dengan benar dan sekedar 
sharing, kesemuanya ini pernah saya alami 
sendiri saat mengikuti kompetisi di Thailand 
tahun 2011 dan di Ukraina tahun 2013 yang lalu. 
Dengan tarot ataupun media peramalan yang 
lain, seperti pendulum, rune, ditambah intuisi, 
pertanyaan seperti ini dapat dijawab.
Dari babak kedua, selanjutnya masuk ke babak 
final, yang hanya diambil 3 orang saja. Untuk 
babak finalnya, pertanyaan yang diajukan lebih 
mengarah kepada kesiapan mental menjadi tarot 
reader dan situasi di lapangan saat menghadapi 
client. Bagaimana cara menjawab, bagaimana 
cara bersikap, dsb.

Yang keluar sebagai Juara pertama, Mas Arya 
dari Bandung, yang belum lama menekuni tarot 
secara professional, disusul Tan Melissa, salah 
satu pendiri klub Pasutri (Pecinta Sulap dan 
Tarot) dari Trisakti dan Dwi Sari yang ditengah 
kesibukannya bekerja, juga berprofesi sebagai 
tarot reader.
Rasa lelah beberapa minggu terhapuskan 
setelah acara berlangsung dengan lancar dan 
sukses. Ada keinginan untuk bisa membuat acara 
kompetisi tarot ini secara kontinu setiap tahun, 
dan semoga di tahun mendatang saya bisa 
mempersiapkan acara ini lebih matang dan ada 
sponsor yang bisa diajak kerja sama.
Untuk lebih bisa membayangkan bagaimana 
acara ini berlangsung saat itu, saya sertakan 
beberapa foto yang bisa mewakili.

Sebuah Cerita 12

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 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 beberapa stasiun TV swasta 
khusunya Jakarta seperti Trans TV, O Channel, dan TV One.
Untuk info lebih lanjut, bisa kunjungi http://www.madamarra.com 
Twitter:@madamarra atau sms/ telp ke 081517302579 .

Tentang Madam Arra

   Profil Tarot Reader
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Nama saya Dessy.

Saya hanya memiliki pengalaman kerja di 
graphic design selama 2 tahun di awal 90-an. 
Kemudian melanjutkan karir di bidang video 
dan film.sampai dengan tahun 2007 sebagai 
producer.

Semenjak tahun 2007 sampai dengan sekarang 
hidup saya terbagi di antara tanah air dan luar 
negri. Di mulai karena urusan melanjutkan 
sekolah S2 dan mendapat kesempatan bekerja 
di Korea sampai dengan mencoba berbisnis di 
Eropa. Saat ini saya tinggal di Singapore sampai 
dengan tahun 2016. Selanjutnya..who knows  
- Yess indeed.. I am very lucky. I love traveling..!

Perkenalan saya dengan kartu ramal tarot 
sebenarnya sudah lebih dari 20 tahun yang 
lampau. Tetapi saya hanya baru berniat 
mengenal lebih dekat dengan Tarot di saat saya 
tinggal di Eropa pada tahun 2009. 

Di mulai dengan membaca untuk diri sendiri, 
lalu di minta orang yang iseng, pernah di tampar 
orang karena tidak percaya oleh hasil baca 
saya, dan pernah di jauhi orang karena menurut 
mereka, aktifitas saya ini tidak di dasari oleh 
kepercayaan atas Kuasa Tuhan, Tetapi 

in a way, it’s a love and hate situation. 
They hate me but they come to me to 
seek more answers… egois ya  

Saya membuka diri sebagai tarot reader hanya 
pada akhir tahun 2013. Dan di awal awal tahun 
2014, mendapatkan undangan untuk menjadi 
praktisi Lenormand  dan Tarot di sebuah holistic 
center terkenal di Singapore.

Klien saya berasal dari berbagai latar belakang, 
mulai dari sesama praktisi spiritualis, para 
eksekutif dan dari ibu-ibu rumah tangga. 
Pertanyaan mulai dari perjodohan, hubungan 
keluarga, pertemanan, adat  dan tradisi, 
pekerjaan sampai dengan kepentingan mereka 
di dalam pengambilan keputusan. Mereka 
banyak berasal dari Eropa, Amerika dan juga 
datang dari Asia (Indonesia, Singapore, Vietnam 
dan Philipines).

Well.. Hanya Tuhan yang Maha Mengetahui..
Life is beautiful ..

Untuk mengenal siapa saya, silahkan cek di :

www.tarotbydessy.com 
www.facebook.com/tarotbydessy

Untuk konsultasi: tarotbydessy@gmail.com

   Profil Tarot Reader

   DESSY
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Saat kita terlena dengan amarah dan rasa 
kecewa. Kita lupa sebenarnya pelajaran apa 
yang akan kita terima di saat kita merasa berada 
di ruangan gelap gulita!

Bertahun-tahun saya berusaha menemukan 
siapa sebenarnya diri saya. Tapi tidak ada 
yang juga membantu saya untuk menemukan 
jawaban nya. Lalu… ‘Mau apa saya di sini?’ – 

Saya merasa sebagai orang yang tidak mudah 
menerima kenyataan dan bahagia. Di saat 
teman-teman mulai sibuk dengan urusan hidup 
nya masing-masing, saya malah semakin 
tertinggal jauh karena gak juga mengerti apa 
yang terjadi dengan situasi saya saat itu. Sedih 
nya luar biasa.

Orang-orang menjadi gusar dengan pancaran 
wajah saya dan terlebih lagi kata-kata yang 
meluncur dari mulut saya sangat tidak 
menyenangkan. Saya menyesalkan segala 
keputusan yang saya ambil di dalam hidup saya. 
Saya hanya bisa menyalahkan diri sendiri, karena 
tidak mampu menghadapi situasi tersebut.

Mulai dari hitungan detik, menit, jam, bulan, 
bahkan tahunan saya merasa berjalan di tengah 
kegelapan hanya dengan api lilin, dan menabrak 
dinding.  Saya terus menerus jatuh, kesal dan 
kecewa. 

“ Di mana ruang ku?”
“ Kapan waktu ku?”
“ Siapa diri ku… ?” .

Pernah seperti itu ?

Berkorban…Keiklasan.. 

Di saat terjatuh, rasanya kepala ini di pukul 
oleh benda yang keras dan tersadarkan. Kalau 
memang telah berusaha tetapi tidak juga 
menghasilkan sesuatu yang kita harapkan, 
terpikirkah kita bahwa jawaban yang kita 
harapkan memang belum saat nya datang?

Berubah untuk mengerti dan paham sekiranya 
kita melihat diri kita pada saat terpuruk, kita 
mungkin akan mengatakan kepada diri kita 
sendiri, bahwa perilaku serta kebiasaan buruk 
kita sendirilah yang membatasi kita untuk 
menjadi seseorang yang lebih baik.

Saya coba pahami rentetan kendala yang 
datang di dalam perjalanan hidup saya satu 
persatu adalah pelajaran hidup yang tidak 
menyenangkan.

“Kira nya kita bisa melihat dari sisi yang berbeda, 
keliatan jelas kok kalau kita yang DI HARUS KAN 
merubah cara berpikir dan kebiasaan lama kita 
yang tidak baik (mengeluh, meraung, menyesal, 
keras kepala dan lain-lain). 

Sekiranya hidup kita penuh dengan ‘denial’ 
(menyangkal) …Alam raya pun sanggup 
menghentikan langkah kita untuk bertindak 
bodoh, memaksakan kehendak, egois. 

Kapan pun di saat langkah kita pun terhenti, dan 
memaksa diri kita menerima kenyataan. Di saat 
itu lah kita mengerti kalimat ‘PASRAH’ kepada 
Kekuatan Tertinggi di Alam Semesta.

Dan saat kita berubah, tak lama kemudian 
saat-saat yang terbaik yang kita tunggu akan 
datang…

Aku sudah berusaha…
tapi..
oleh : Dessy
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“ Aku paham bahwa Ruangan ku ada di sini !”
“ Aku paham bahwa Waktu ku datang di saat 
yang paling baik ! “
“Aku paham bahwa Aku ada lah diri ku yang 
lebih baik !”

Kartu Tarot yang terbuka untuk saya pada saat 
itu adalah XII Carbone.

Carbone ber jenggot putih, berjalan di tengah 
kegelapan dengan api yang kecil di dalam sebuah 
cawan keramik yang besar di tangan kanan nya 
serta tongkat panjang yang tidak ada ujung nya di 
tangan kiri nya. Terlihat sarung anak panah yang 
tidak tersisa lagi untuk di panahkan  Arah kaki pun 
kelihatan tidak  searah 

Di leher nya tampak tali dengan 3 bola yang di 
gambarkan sebagai  beban atas ruang, waktu dan 
jati diri.

Arah wajah Carbone menghadap ke arah bulan 
yang sabit yang menghadap ke bawah. ini di 
gambarkan sebagai pencarian yang tampak sia-
sia. Kalau di pikir, sinar dari bulan itu datang nya 
dari matahari. Iya kan? Kenapa juga dia berjalan 
ke arah itu ?

Di era abad roman 113-101 Sebelum Masehi, 
Seorang konsul Romawi, Carbone di jatuhi 
hukuman mati karena penguasa `kaisar’ tidak 
lagi mempercayai dia sebagai seorang penasehat 
yang berguna.

Carbone, di gambarkan oleh para sejarawan 
kuno, dia menangis seperti wanita di saat dia 
di korbankan. Hukuman ini sangat umum di 
berlakukan karena orang-orang tersebut sudah 
tidak lagi di anggap berguna untuk penguasa nya.

Hubungan Kisah tentang Carbone dengan 
pemahaman Hanged Man di kartu tarot di 
interpretasikan oleh sejarawan modern, adalah 
sebuah bentuk pengorbanan. Karena di masa 
renaissance, orang-orang yang di gantung tersebut 
di anggap sebagai penghianat agama, cinta, 
keluarga maupun partai nya dan mereka harus di 
korban kan/di singkir kan.

Terbila, saya membuka kartu ini di depan klien, 
saya selalu berpesan kepada klien saya;

“We might not understand it now, but we will 
understand it later. We will not regret it!”

“Kita mungkin gak akan mengerti kenapa/
bagaimana/mengapa terjadi, tetapi kita akan 
paham nanti. Pada akhirnya pun kita pasti tidak 
akan menyesal kejadian tersebut”

Aku sudah berusaha…tapi..

Dessy Tarot Reader 
at Tarot by Dessy 

Her website: http://www.tarotbydessy.com
Her blog : http://www.tarotbydessy.com/littleblog
Her facebook : http://www.facebook.com/tarotbydessy

Tentang Dessy
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Artikel Rendy

Beberapa waktu yang lalu, kita sudah sering 
mendengar akan adanya ustad yang dituduh 
melakukan penipuan pengobatan alternatif. 
Setelah berselang beberapa bulan, akhirnya 
memang ustad tersebut terbukti menipu dengan 
berbagai peralatan sulap yang dia miliki dan 
tentunya berkonsekuensi terhadap banyaknya 
uang yang harus dia keluarkan untuk mengganti 
rugi tuntutan penipuan tersebut.

Kalau anda seorang tarot reader atau setidaknya 
memperhatikan dinamika perdukunan di Indonesia, 
cerita diatas sebenarnya bukanlah sesuatu yang 
asing ditelinga kita. Sudah banyak seorang dukun, 
spiritualist, ataupun berbagai pakar alternatif 
lainnya yang justru merugi banyak secara 
keuangan karena melakukan berbagai praktek 
yang dianggap publik sebagai penipuan tersebut. 
Bedanya, karena kebanyak praktisi belum memiliki 
nama di dunia hiburan, kasus penipuan tersebut 
hanya sampai di telinga orang yang bergerut di 
bidang alternatif saja. 

Dan mengaca kepada berbagai berita tidak sedap 
diatas, saya selalu menucapkan kaliamt dibawah 
ini berkali – kali kepada setiap tarot reader, teman 
– teman seprofesi, bahkan ke semua orang 
termasuk klien – klien saya...

“Apabila anda menomor satu kan uang diatas 
segalanya, cepat lambat anda akan habis 
dengan sendirinya.”

Saya tidak menyinggung untuk orang yang 
menomor dua kan atau menomor tiga kan uang; 
saya hanya menunjuk kepada orang yang melihat 
uang sebagai prioritas nomor satu diatas segala – 
galanya. Mengapa demikian?

Ketika anda menomor satukan uang, secara 

bawah sadar, anda merasa kekurangan uang.

Dan indikasinya? Ketika anda merasa kekurangan, 
maka anda akan menimbun uang sebanyak 
– banyaknya karena takut biaya rumah sakit 
yang mahal misalnya (cerminan dari takut sakit), 
anda akan menimbun uang demi asuransi yang 
preminya sangat tinggi untuk anda (takut akan 
berbagai kejadian buruk yang menimpa), dan 
masih banyak ketakutan lain yang berakar dari 
‘kekurangan uang’.

Dan apakah dampak secara tidak langsung dari 
ketakutan tersebut? Tentu saja karena anda 
tidak menikmati penghasilan anda, alhasil anda 
cenderung banyak pikiran, stress, dan berujung 
kepada situasi -cepat tua- yang terlihat dari raut 
muka anda. Dan alhasil, berbagai klien, customer, 
dan orang lain akan melihat sosok diri anda sebagai 
orang yang tidak nyaman diajak berkomunikasi, 
dan berujung kepada berkurangnya peluang rejeki 
untuk anda.

Apakah ini juga berlaku untuk tarot 
reader?

Ketika pertanyaan diatas diajukan ke saya, 
maka saya menjawab, ini sangat berlaku untuk 
tarot reader dan banyak sekali kejadian yang 
membuat karir seorang tarot reader benar – 
benar jatuh karena memprioritaskan uang. Nah, 
seringkali tarot reader yang ‘terjebak’ dalam 
memprioritaskan uang ini, memiliki satu dari 
beberapa pola dibawah ini.

-Mematok tarif yang sangat tinggi baik untuk 
pembacaan private maupun event dan 
membuat tarif tersebut menjadi kaku/ tidak bisa 
dinegosiasikan.

 
Mengapa Kekayaan Jauh 
Lebih Penting Ketimbang 
Uang?
oleh : Rendy Fudoh
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-Memberikan solusi alternatif lanjutan kepada klien 
dengan harga yang sangat tinggi dan cenderung 
memaksa.

Mungkin banyak yang bingung dengan ‘solusi 
alternatif’ tersebut. Berikut saya berikan contohnya:

Sebut saja seorang tarot reader bernama Ali (bukan 
nama sebenarnya) membacakan kliennya yang 
bernama Nala (seorang wanita dan bukan nama 
sebenarnya juga), dimana Nala bertanya kepada 
si Ali akan hubungan Nala dengan pacarnya yang 
sekarang, seorang pria yang sudah menjabat 
posisi tinggi di perusahaan bidang transportasi. 
Nah, dari bacaan tersebut, si Ali mengatakan 
bahwa pacar si Nala ini selingkuh dan menomor 
dua kan Nala. Tidak sampai disitu, pacar si Nala 
ini menurut Ali adalah seorang gay sehingga Nala 
hanyalah sampingan iseng – iseng bagi pacarnya. 

Bacaan tersebut belum selesai. Bahkan si Ali 
menawarkan bantuan lain, dimana Nala ditawarkan 
jasa sadap handphone oleh si Ali dengan tarif 
tertentu untuk membuktikan kebenaran bacaan si 
Ali. Tentu saja Nala bilang akan berpikir terlebih 
dahulu dan membayar jasa tarotnya saja untuk 
saat ini. Dan selanjutnya? Sudah bisa di tebak; 
Ali berusaha menekan Nala untuk membeli jasa 
sadap handphonenya terus – menerus yang 
berujung kepada klien Nala ini berpindah menjadi 
klien saya. 

Masih banyak bentuk lain dari solusi alternatif yang 
diajukan seperti jasa pelet pacar, jasa menyantet 
orang lain, dan berbagai jasa alternatif lainnya 
dengan tarif sangat tinggi yang apabila anda 
memang membaca berbagai artikel saya, tentu 
sudah tahu kalau jasa tersebut memiliki timbal 
balik yang buruk terutama untuk si tarot readernya. 
Bagaimana dengan kliennya? Sebagian besar 
‘kabur’ dan sebagian kecil mencoba memakai jasa 
tersebut dan menyesal di kemudian hari.

Dan bagaimana contoh konkrit konsekuensi 
atas orang yang menomor satu kan uang? Dari 

lingkungan sekitas saya yang saya lihat, entah 
kenapa konsekuensinya memang aneh – aneh. 
Misalnya sebut saja si Adi (bukan nama sebenarnya) 
yang beberapa kali saya berkomunikasi dengan 
dia, dia memang sangat menomor satu kan uang 
dan mencoba menarik biaya yang sangat tinggi 
dari klien – kliennya dan juga disetiap event dia 
berpartisipasi. Lucunya, setiap kali dia berhasil 
mendapat rejeki yang sangat besar, beberapa hari 
setelahnya dia juga harus membayar sejumlah 
besar pengeluaran seperti tiba – tiba anak atau 
istrinya harus diopname, mendadak ada keluarga 
yang minta uang dalam jumlah besar, atau dia 
sendiri kecelakaan sehingga harus dirawat 
dirumah sakit, dan lain sebagainya. Lucunya, 
kejadian itu terus berulang – ulang ketika dia 
berhasil mendapatkan uang dalam jumlah sangat 
besar yang berujung kepada dia sudah tidak bisa 
mensyukuri lagi atas besarnya uang yang Adi 
terima.

Bagaimana cara menjadi kaya dan 
bahagia?

Simplenya, yang perlu pembaca perhatikan, kaya 
bukan selalu berarti uang. Kaya bisa bermacam 
– macam bentuknya. Apabila anda mendapat 
peluang untuk jalan – jalan ke luar negeri dengan 
biaya sangat murah, itu berarti anda mendapat 
kekayaan. Apabila anda mendapat peluang kerjaan 
yang menghasilkan suatu karya, itu berarti anda 
mendapat kekayaan. Apabila anda membacakan 
tarot dan klien hanya bisa membayar setengah dari 
tarif anda namun anda tetap membacakannya, itu 
berarti anda sangat kaya.

Inti dari kekayaan itu sendiri adalah mensyukuri 
atas segala yang anda miliki, apapun itu, dan 
segala peluang yang anda dapatkan baik saat ini 
maupun di waktu mendatang sambil terus berusaha 
mengembangkan diri anda. Dan lucunya, ketika 
anda mensyukuri apapun peluang kekayaan yang 
anda dapatkan, ekspresi kesenangan terlihat di 
wajah anda dan justru menarik berbagai peluang 
lainnya kedalam hidup anda yang membuat anda 
semakin bahagia.

Mengapa Kekayaan Jauh Lebih Penting Ketimbang Uang?

Tentang Rendy Fudoh
Rendy Fudoh mulai mempelajari tarot reading dan mentalism dalam waktu yang bersamaan 
sehingga kedua ilmu tersebut dapat dia gabungkan sesuai 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 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
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‘Semiotika’ dalam beberapa kesempatan, seringkali 
dikait-kaitkan dengan tarot. Tapi, tak banyak 
yang tahu apa itu semiotika. Secara sederhana, 
‘semiotika’ bisa diartikan sebagai ilmu mengenai 
tanda. Nah, jelas di sini ada benang merah dengan 
tarot, yaitu persoalan membaca tanda. Lalu, apa itu 
semiotika? Apa kaitan lebih jauhnya dengan tarot? 
Di sini saya akan sedikit memberikan penjelasan.
Semiotika, adalah salah satu metode analisis teks. 
Dalam khazanah riset, ia berada serumpun dengan 
analisis isi, analisis wacana, analisis framing dan 
sejenisnya. Semiotika mengkhususkan membaca 
tanda dalam struktur. Itu sebabnya, semiotika 
seringkali dipertukarkan dengan strukturalisme.

Metode Semiotik, menempatkan beberapa 
asumsi. Pertama, semiotika mengajak untuk 
melihat bahwa dalam ‘tanda’ (sign), selalu ada 
dua unsur pembentuknya, yaitu petanda (signified) 
dan penanda (signifier). Hukum ini dikemukakan 
oleh Ferdinand de Saussure, pelopor semiotika. 
Petanda adalah konsep mental, sedangkan 
penanda adalah konsep akustik.

Konsep mental, adalah sesuatu yang ada di pikiran 
atau mental seseorang. Misal, ketika melihat 
seekor binatang, yang tergambar di mental Anda 
adalah binatang ini musuh tikus, suka ikan, suka 
jalan-jalan di genting, dan seterusnya. Itu adalah 
petanda atau signified. Sedangkan ketika Anda 
menyebut dengan kata ‘Kucing’, maka itu adalah 
penanda atau signifier. Nah, jadi, sebagai sebuat 
tanda, binatang itu memiliki dua unsur: konsep 
mental (petanda) dan konsep akustik (penanda).
Konon, penanda dan petanda bersifat manasuka. 
Artinya tidak ada keharusan memasangkan 

petanda binatang dengan ciri-ciri: musuh tikus, 
suka ikan, dst tersebut dengan penanda “Kucing”. 
Orang Inggris, memasangkan dengan “Cat”, anak-
anak kecil memasangkan dengan “Pus”, dan 
banyak lagi.

Tapi, kendati bersifat manasuka, penanda dan 
petanda, selalu berada dalam struktur. Mari kita 
lihat. Anda bisa memahami makna kata ‘kucing’ 
ketika Anda tahu ia bukan ‘Anjing’, bukan ‘Tikus’, 
bukan ‘Kelinci. Begitu pula Anda memahami kata 
‘Cat’ ketika Anda tahu ia bukan “Dog’, bukan 
‘Mouse’, bukan ‘Rabbit, dst. Anda memahami 
kata ‘Pus’ ketika tahu ia bukan “Gukguk’, bukan 
‘Mbeek’, dan seterusnya. Ada struktur di situ.

Struktur, penanda dan petanda, dalam semiotika, 
ini juga yang ada dalam tarot. Kita bisa memahami 
tarot, ketika kita paham struktur kartu, yang dipecah 
ke dalam arkana mayor dan minor, lalu ke dalam 
elemen-elemen seperti: Wands, Cups, Swords, 
dan Pentacles. Adanya struktur yang jelas inilah, 
yang membuat tarot bisa dipelajari dengan mudah 
oleh siapa saja.

Semiotika bisa digunakan untuk menjelaskan lebih 
jauh mengenai tarot, atau sebagai pintu masuk 
memelajari tarot. Dalam perkembangan semiotika 
di era postrukturalisme, atau posmodernisme, 
bisa diperoleh penjelasan-penjelasan mengenai 
apa yang tak terjelaskan atau selama ini dianggap 
klenik Semiotika, adalah metode untuk membaca 
kedalaman dari apa yang nampak di permukaan.
Nah, tulisan ini sebenarnya hanya merupakan 
pengantar sederhana memahami semiotika. Hal 
ini penting agar tidak salah kaprah soal semiotika.

 Semiotika Tarot
oleh :Joscev Audivacx

Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Surabaya. Pada 2008, bersama teman - temannya 
mendirikan biro psikologi SMART Human Re-Search & Psychological Development. Saat ini 
menjabat ketua Klub Tarot Jakarta. Pada 2011, bersama teman - temannya mendirikan Institut Tarot 
Indonesia. Telah menulis delapan buku, salah satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditulis bersama 
Leonardo Rimba. 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 menghubungi di0888 8910 069 atau 
email audivacx@yahoo.com

Tentang Joscev Audivacx
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Artikel Rendy

Kali ini adalah kali kedua saya mendesain majalah 
Tarot Journey. Sejak sering mengintip isi Tarot 
Journey, saya terkesan dengan tulisan para 
kontributor hingga akhirnya tergoda untuk menjadi 
bagian dari redaksi Tarot Journey. Sesuai dengan 
bidang kuliah saya, desain grafis maka saya pun 
memilih menjadi designer di majalah ini.  Baru 
sekitar 3 bulan saya bermain-main di dunia tarot . 
Saya sebut “bermain-main” karena selain dulunya 
tarot adalah alat permainan saya selalu merasa 
senang setelah berinteraksi dengan tumpukan 
kartu yang pandai bercerita ini. Yah, saya memang 
agak kekanakan.

Ketertarikan saya pada tarot sebenarnya karena 
sahabat saya Rendy Fudoh mengajak untuk 
mengintip stand teman-teman Light Givers di 
Grand Indonesia. Saya senang memperhatikan 
orang-orang yang melakukan job-job unik, 
seperti membaca tarot misalnya. Hari itu saya 
berkesempatan mengintip isi deck Witches Tarot 
milik Rendy dan dari sanalah ketertarikan itu 
berasal. Gambar-gambar di kartu tarot bagi saya 
terlihat dramatis sehingga seolah-olah setiap 
kartu memiliki ceritanya masing-masing hingga 
akhirnya tergoda untuk diam-diam memainkannya. 
Meniru teman-teman tarot reader, saya mencoba-
coba bermain dengan tebaran tiga kartu sambil 
menerka-nerka isi dari kartu. 

Kartu pertama saya Gilded Tarot diberikan oleh 
salah satu sahabat saya yang lain, karena dia 
tidak lagi menggunakannya. Tanpa disertai buku 
petunjuk, jadi sayapun bermain-main secara 
random tanpa bimbingan dan arahan apapun. 
Sebagai mahasiswi senirupa Institut Kesenian 
Jakarta, saya banyak diajarkan mengenai estetika 
dan filsafat seni. Dari sana saya terbiasa melihat 
lukisan sebagai sebuah cerita yang memiliki nilai 
moral dan jiwa. Pemahaman itulah yang saya 

pakai selama bermain-main dengan kartu-kartu 
cantik ini. Saya bermain tarot kepada teman-teman 
di sekitar saya tanpa mengira bahwa permainan ini 
semakin menjurus ke arah serius. Awalnya teman-
teman hanya bertanya hal-hal simple seputar 
kehidupan kuliah, karir dan cinta. Lama-kelamaan, 
pertanyaan yang ditujukan menjadi semakin diluar 
dugaan. Awalnya memang saya panik, tapi saya 
percaya jika teman saya berani mempercayakan 
masalah beratnya kepada saya, berarti dia tidak lagi 
meragukan kemampuan saya. Di sini saya belajar 
untuk berani dan percaya kepada kemampuan diri 
sendiri. Menyenangkan ketika menyadari bahwa 
teman-teman di sekitar saya merasa terbantu 
ketika curhat ke saya. Lebih menyenangkan lagi 
ketika saya menyadari bahwa kartu-kartu ini mau 
bekerjasama dengan saya. 

Cara saya bermain tarot agak melenceng dari tutorial 
yang umum beredar , dan terkesan serampangan 
karena saya lebih mengandalkan intuisi dibanding 
teori. Buku andalan saya ketika tersesat adalah 
The Pictorial Key to The Tarot karya AE Waite. 
Selain karena bisa didownload dengan mudah,  
buku ini membahas lebih mendalam sisi seni rupa 
dari lukisan di kartu yang sangat jarang sekali saya 
temukan di berbagai sumber literature mengenai 
tarot. Pernah saya mencoba menggunakan tutorial 
sesuai dengan aturan dari beberapa sumber buku, 
tapi yang terjadi bacaan kartu saya menjadi kaku 
dan tidak nyaman malah menjadi kurang tepat. 
Yah, mungkin karena terbiasa bermain tanpa 
aturan atau karena saya terlalu keras kepala. Saya 
akan mencoba berbagi pandangan saya terhadap 
tarot dan bagaimana saya bermain-main dengan 
tarot. 

Menurut saya Tarot terlahir dari kumpulan lukisan 
dan dari lukisan itulah setiap kartu bercerita. 

 
Kartu yang Pandai 
Bercerita.
oleh : Emily Happywise



Tarot Journey | 25

Berdasarkan pengamatan saya kadang tarot 
reader suka terfokus dengan kata kunci dan arti tiap 
symbol sehingga lupa bahwa dibalik setiap lukisan 
tarot ada makna yang tersimpan di dalamnya yang 
bisa menceritakan jauh dari kata kunci yang sudah 
dicantumkan di buku tutorial. Uniknya ada banyak 
sekali deck yang diciptakan dengan style yang 
berbeda-beda sehingga sebenarnya setiap deck 
pun memiliki pesan moral yang berbeda-beda 
dengan tiap simbol tarot sebagai benang merah 
yang mengaitkan seluruh jenis deck tarot. 

Ketika berhadapan dengan kartu tarot, saya 
menyadari bahwa setumpuk kartu ini menyimpan 
karya seni yang menyimpan perasaan, pikiran 
dan cita-cita sang artist dimana sebaiknya saya 
pun mencoba berkenalan dengan sang artist 
dengan memahami setiap lukisan di dalamnya. 
Sebagai tanda perkenalan saya suka membisikan 
salam kepada si deck sendiri ketika hendak 
menggunakannya apalagi ketika meminjam deck 
orang karena saya percaya, kata-kata memiliki 
energy setidaknya dengan mengucapkan 
salam kita mencoba menyamakan energi kita 
dengan si deck (selain kepada tarot, aku sering 
membisikan salam ke alat yang kupakai bekerja 
seperti laptop dan peralatan gambar). Sebelum 
mencoba bermain, saya senang memperhatikan 

setiap lembar satu-persatu, mencari makna setiap 
lembarnya ataupun sekedar mengagumi karya 
sang artist. 

 Saya senang dengan formasi 3 kartu karena itu 
formasi yang umum dipakai ( Niru dari teman-
teman reader) tapi biasanya saya membuka ketiga 
kartu bersamaan. Dalam bacaan saya, kartu 
yang menurut saya paling mencolok mewakili inti 
permasalahan atau apapun yang terpenting yang 
harus saya sampaikan  sementara kartu sisanya 
adalah solusi dan efek samping. Awalnya saya 
sering meragukan kemampuan saya apalagi ketika 
mengintip teman-teman tarot reader yang lain  tapi 
ternyata cara saya yang terbilang serampangan ini 
tidak disangka-sangka mendapat feedback baik 
dari semua teman-teman yang saya reading. 

Dari sini, saya ingin menunjukan bahwa metode 
mempelajari tarot sebenarnya sangat beragam, 
ada yang belajar melalui buku dan seminar, ada 
juga yang langsung membaca tapi, apapun cara 
yang dipakai selama kita bersungguh-sungguh 
dan mau terus belajar maka hasil yang dicapai 
akan sama-sama baik. 
 

Kartu yang Pandai Bercerita.

n Tentang Emily Happywise
Designer Tarot Journey sejak edisi 11 .Mahasiswi semester 7 Desain 
Grafis Institut Kesenian Jakarta yang penuh semangat dan mencintai 
dunia seni rupa dan literatur klasik ini sering terlihat  muncul di beberapa 
komunitas hobi yang unik. 
Untuk mengenal lebih lanjut, silakan hubungi di
Facebook : https://www.facebook.com/LittleMissSutcliff
Gmail : emilyhappywise@gmail.com 




