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S A M B U TA N
Joscev Audivax

Pemimpin Redaksi dan Penasihat Institut Tarot Indonesia
Salam,

Tarot Journey Indonesia, memasuki tahun keduanya terbit. Layaknya bertambah usia,
kami pun berusaha tumbuh menjadi lebih baik. Memang masih banyak kekurangan di
sana sini, namun kami tak pernah berhenti mencoba memperbaiki seiring pertumbuhan majalah ini.
Di tahun kedua ini, kami mencoba memberikan rubrik-rubrik yang diasuh
oleh para penulis tetap. Selain itu, mulai edisi ini kami kedatangan satu penulis tetap
tarot reader senior Indonesia, yaitu Leonardo Rimba, yang juga Ketua Komunitas Spiritual Indonesia. Bergabungnya beliau menambah kualitas dari tulisan-tulisan di majalah ini.
Perbaikan di jajaran pengurus, diantaranya dengan bergabungnya Wiendy Nathalia
di jajaran tim marketing kami. Wiendy adalah tarot reader muda yang enerjik dan telah lama bergabung
di Klub Tarot Jakarta dan LightGivers Corp. Ide-ide Wiendy diharapkan dapat membuat majalah ini makin
dikenal dan infonya dapat tersebar lebih luas. Guna mendukung hal ini, maka Tarot Journey juga membuat
fan page di facebook: Tarot Journey Indonesia (silahkan di-like) dan twitter: TJIndonesia (silahkan di-follow).
Semua ini kami lakukan dengan harapan majalah ini bisa lebih dikenal lagi.
Selain itu, semua tulisan yang pernah dimuat di enam edisi Tarot Journey, juga telah kami bukukan
menjadi satu. Versi pdf nya bisa di-download free, sedangkan versi cetaknya pun bisa dibeli di kami.
Pada edisi ‘The Lovers’ atau terbitan ketujuh ini, adadua penulis tamu, yaitu Aryoputro Nugroho yang
menulis tentang ‘Unconditional Love’ dan Ancoll Santosa yang menulis “Keajaiban Kartu Tarot”. Ada pula
Leonardo Rimba yang menulis artikel berjudul “Joko Tingtong Meramal”, serta liputan keikutsertaan Klub
Tarot Jakarta di ajang Festival Spiritual Indonesia yang berlangsung di kota Solo.
Audifax membahas mengenai arketipe, sebuah istilah yang seringkali dikaitkan dengan tarot. Sementara Boni Binoba mencoba membahas situasi di mana sebuah pembacaan menjadi sulit bagi seorang
tarot reader. Artikel Rendy Fudoh yang berjudul “Mengapa pemenang ‘sendiri’?” seolah melengkapi pengetahuan-pengetahuan dalam edisi kali ini. Sementara Madam Arra, yang ketika majalah ini diterbitkan tengah
berada di Kiev, Ukraina untuk kompetisi Psychic International, kembali mencoba berbagi pengalamannya.
Maka, itu tak perlu berpanjang lagi, saya ucapkan “Selamat Membaca”.
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Unconditional Love

UNCONDITIONAL
Oleh Aryoputro Nugroho
LOVE
Pada prinsipnya seorang manusia terlahir bebas
ke dunia dengan membawa keseluruhan fisik dan jejak
Rohani melalui tubuhnya di lingkup dunia universal. Dalam berkembangnya umur serta pemahaman berpikir dan
bertindak dalam skala mikrokosmos, manusia hidup sebagai makhluk sosial dengan segala peraturan-peraturan
tertulis dan tidak tertulis di dalamnya. Dalam kehidupan
sosial kolektif, manusia mempunyai aturan – aturan yang
disebut sebagai Norma. Rekan saya mengatakan konsep
norma tersebut sebagai Society Wisdom.
Pada Intinya berdasarkan definisi keduanya sama
saja. Norma adalah ukuran atau kaedah pedoman perilaku manusia yang dibentuk oleh manusia dan untuk
manusia terdiri dari norma sosial, hukum, agama, kesusilaan, kesopanan, kebiasaan, adat istiadat dan berbagai
macamnya. Kemudian, dari Norma itulah seseorang atau
sekelompok orang membentuk suatu aturan untuk mengatur perihal kesinambungan sosial mereka. Termasuk dalam konteks ini norma dalam hubungan Percintaan antar
manusia.
Berbicara tentang Cinta (Love) tidak saja sebatas
mengenai ketertarikan rasa antara satu dengan lainnya.
Secara ekstensif, love adalah manifestasi ekspresi kejujuran dan kesadaran manusia (Human Consciousness) terhadap seluruh makhluk hidup. Love merupakan salah satu
perwakilan Partikel
Tuhan (God Particle)
untuk mengenal dan
memahami hikmah
kehidupan. Love adalah ekspresi kejujuran
yang tidak bisa dibo-
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hongi..tidak bisa dilukiskan.
Love adalah Suatu berkah.. suatu anugrah untuk
merasa.. suatu alasan untuk jiwa dalam memaknai esensi
hidup di Bumi. Ketika idea of love masih berada pada jaman Adam dan Hawa norma berpacaran, komitmen, janji
atau norma ikatan perkawinan masih belum lebih lanjut
diatur hingga kemudian perkembangan jaman melahirkan
norma imperatif atas manifestasi Janji tersebut.
Norma pada level Masyarakat (society) mengatakan bahwa dengan mencintai adalah memilikinya atau
dengan kata lain dipacarin. Banyak istilah untuk menyebut hal ini, di Surabaya biasa disebut genda’an, sedang
di Madura biasa disebut sebagai sir-siren. Society dalam
ranah sosio-kultural secara spesifik menurut observasi sampel kehidupan urban seperti di Jakarta-Indonesia
kemudian terdeteksi bahwa norma society tentang Pacaran pada umumnya sudah terinfiltrasi..terdoktrinasi..
terkontaminasi.. pada suatu paradigma bahwa jika kita
menyukai seseorang, maka norma mengajarkan Individu
pada umumnya untuk by procedural melakukan Pendekatan lalu “Nembak” (read:Mengajukan jadi Pacar). Jika sial
anda ditolak dan Jika beruntung anda diterima. Di situlah kemudian letak disposisi kepemilikan (possesionship)
terjadi. Setelah diterima, pada umumnya pola hubungan
antara pria dan wanita lalu mengarah ke suatu level yang
lebih serius hingga Perkawinan.
Modernitas dalam society mengajarkan manusia
untuk dapat melihat sesuatu berdasarkan skala kalkulasi.
Besar-kecil, Jauh-Dekat, untung-rugi dsb. Modernitas dalam komitmen mengajarkan seseorang untuk melakukan
hubungan berstatus dalam hubungan personal.

“ Modernitas dalam society mengajarkan manusia untuk dapat melihat sesuatu
berdasarkan skala kalkulasi. Besar-kecil,
Jauh-Dekat, untung-rugi dsb. Modernitas
dalam komitmen mengajarkan seseorang
untuk melakukan hubungan berstatus dalam hubungan personal. “

Unconditional Love
“So what, apakah dengan pacaran atau perkawinan sebagai Society Norm itu bersifat
absolut dan dapat memberikan kebahagiaan
bagi seluruh umat manusia ? referring to my
friend statement that saying

society wisdom is bullshit ! “

Hal ini Ini sebetulnya agak bertolak belakang dengan konsep hakikat cinta tanpa syarat (unconditional love)
yang justru tidak menghitung, tidak meminta, tidak menilai dan kerap hanya mengasihi, memberi dan memberi
tanpa meminta timbal balik. Yang kerap hanya memberi
tanpa bertanya kembali apa untung-ruginya bagi dirinya.
Seperti halnya Mother Theresa yang hanya mengasihi sesama tanpa menginginkan timbal balik untuk dikasihi kembali. Hidup beliau sudah didedikasikan untuk melayani
sesama manusia.
Pada skala fakta observasi kebetulan ada teman,
dan rekan yang kemudian bisa sukses berbahagia menjalani hidup percintaan dengan tanpa melewati tahap berstatus kok.. So what, apakah dengan pacaran atau perkawinan sebagai Society Norm itu bersifat absolut dan
dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh umat manusia ? referring to my friend statement that saying society
wisdom is bullshit ! hehe bisa dikatakan dia benar karena
Society dalam menerapkan mencintai harus memiliki itu
akan menjadi paradoks ketika love dilihat dari perspektif
seorang yang percaya bahwa setiap manusia terlahir free
spirited. Bahwa pada asasnya setiap manusia diberikan
Kehendak (Power of Will) untuk memilih menjalani norma
itu, menolak atau justru memodifikasinya sesuai dengan
kebutuhan perjalanan jiwa. Karena hubungan berstatus
atau perkawinan pada akhirnya hanyalah sebuah konsep
belaka jika satu sama lain tidak ada intensi penuh untuk
menjalani.
Hipotesis yang kemudian muncul adalah apakah
dengan mencintai itu harus Memiliki ? bagi saya kondisi
ini akan muncul dalam 2 jawaban.
Pertama, dalam point of view kedewasaan
hubungan personal antar manusia untuk sama-sama belajar berjanji, berkomitmen dan bertanggung jawab atas
tindakan jawabannya ya, mencintai harus memiliki.

Kedua, namun dalam point of view salah satu
pencapaian nilai spiritual tertinggi, maka mencintai
sebenarnya tidak harus memiliki. Boleh iya,Boleh nggak..Mengapa ? karena setiap jiwa mempunyai misi,
mempunyai tugas sebagai wakil untuk memberikan
contoh. Karena jiwa harus berada pada masa transisi
perkembangan untuk orang lain, menjadi pedoman untuk
menolong orang lain dengan kasih.
Lalu, apakah kemudian konteks mencintai dengan
memiliki adalah relevan dengan kebutuhan atas kebahagiaan? Jawaban kebutuhan atas kebahagiaan dalam konteks ini perlu dikembalikan pada kebutuhan orientasi jiwa
atas motivasi perjalanan hidup. Karena tiap individu akan
mempunyai jawaban relatif terkait hal ini. Maka penting
halnya bagi setiap manusia untuk dapat memahami orientasi diri dia dalam mengambil tindakan lebih lanjut.
Bahwa possesionship dalam love bukan jaminan
seseorang akan mengalami keberhasilan dalam hubungan, bukan jaminan seseorang akan menjadi bahagia
lahir dan batin. Jika Possesionship dilakukan secara berlebih, keadaan itu justru sebenarnya justru akan menyiksa
individu. Jika kekurangan, hal itu dapat mengakibatkan
seseorang terlalu hidup pada alam ilusi, atau berpotensi
mengakibatkan seseorang menjadi insecure, berpikir secara naïf dan kurang realistik. Janji dan komitmen sebetulnya hanya konsep produk sosio normatif manusia. Semua
orang bisa mengucapkan janji dan komitmen, semua orang
bisa berpacaran bahkan
menikah, Yang kemudian
sulit adalah cara melewati
perjalanan tersebut secara
bersinergi kompak, ikhlas
secara bersama sama dengan saling menerima satu
sama lain (accepting each
other) dan dapat bertoleransi tinggi terhadap kekurangan - kekurangan.

Kartu Major Arcana VI: The Lovers
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Unconditional Love
“Pada kamus unconditional love, mencintai
adalah seperti pada konsep orang tua yang
tidak mengharap sesuatu dari anaknya walaupun dia sudah sukses. “

Pada kamus unconditional love, mencintai adalah seperti pada konsep orang tua yang tidak mengharap sesuatu dari anaknya walaupun
dia sudah sukses. Unconditional love juga seperti halnya
mengikhlaskan loved ones anda pergi untuk hidup berbahagia dengan orang lain di tengah hubungan bahagia
anda. Atau seperti ketika naluri dan kejujuran sama-sama
berbicara dalam bahasa ketertarikan rasa atau getaran
tubuh (Chemistry).. di saat tiada kata - kata dapat melukiskan Rasa itu namun anda mengetahui jika dia ternyata
suami atau istri orang lain. Jika halnya seseorang sanggup
mengalahkan dirinya sendiri... menerima dirinya (acceptance).. menerapkan ikhlas pada ujian hidup seperti ini
maka sesungguhya dia telah menerapkan Unconditional
Love untuk perkembangan dirinya dia, untuk perkembangan orang lain dan untuk alam semesta. Unconditional
love tidak akan mengering seperti usia, ia akan abadi seperti debu kosmik..
Dalam possessionship, seseorang biasanya termotivasi untuk bertindak sesuai insting dan hasrat (desire)
dia meskipun harus menghancurkan hubungan orang lain.
Jika demikian yang terjadi, maka terbuka jalur bagi “Korban Terkhianat” untuk membuka pintu benci, membuka pintu dendam hingga melancarkan tindakan tertentu
seperti agresi verbal atau tindakan kekerasan. Seseorang
kan merasakan pengkhianatan seperti tersambar petir
di tengah indahnya kebahagiaan tamasya di siang hari..
Merasakan panasnya
terbakar pada dinginnya romantika malam..
Situasi potensi perilaku
Korban Terkhianat ini
sebetulnya tidak bisa
disalahkan
karena
agresi juga merupakan
ekspresi kejujuran sebab akibat dari bentuk
love yang sudah dicederai.

Akan tetapi pointnya disini bukan semata mengenai tindakan agresi, namun mengenai apa makna atau
hikmah yang dapat dipelajari kemudian..apa Do’s and
Don’t’s untuk bekal hidupnya ke depan.
Pada situasi Unconditional Love.. di saat kejujuran
rasa harus bertubrukan dengan realita normatif, Maka di
saat itulah seseorang individu mengalami destruksi ego..
a destruction of desire, destruction of principle..luruh berantakan hingga ke titik nol. Konsep Self destruction ini
bekerja alamiah dengan menghancurkan struktur fondasi
ego,nilai nilai, personal belief system dan keinginan untuk memiliki (melihat kartu The Tower).. Pikiran (Mind)
secara naluriah bereaksi, menimbang segala aspek-aspek
yang ada untuk kemudian mind akan merestrukturisasi/
merekonstruksi aspek aspek baru berdasarkan kondisi realita yang ada. Kondisi destruksi konsep disini sebetulnya
diberikan oleh Pencipta sebagai pintu gerbang agar seseorang dapat naik level dalam skala spiritual knowledge.
Secara paradoks, ego akan menguji keabsahan unconditional love dengan membabi buta menyerang konsep ini
bukan sebagai jawaban hingga mind dalam polaritasnya
akan mengalami split of reality terhadap kedua konsep.
Jika love mengalami degradasi makna dari esensi Compassion menjadi Possesion karena efek dari stereotype
kolektif masyarakat, maka tiap individu sebetulnya perlu
memikirkan kembali konsep love yang sedang diimplementasikan.
Padahal subconsciously, jika ditelusuri secara historis selama ini problemanya terletak pada unsur manusianya yang memupuk subur konsep norma/society wisdom, nilai-nilai, belief system mereka tanpa terlebih dulu
memverifikasi konsep yang ada sebagai realita kebutuhan
masing masing atau bukan. Tetapi tidak bisa disalahkan
juga, seorang manusia sejak lahir akan otomatis terkondisikan dalam implantasi nilai-nilai yang sudah diwariskan leluhur-leluhur dan orang tuanya.

Kartu Major Arcana XVI : The Tower
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Unconditional Love

“Love is an untamed force. When we try to control
it. It destroys us. When we try to imprison it. It enslaves us. When we try to understand it. It leaves
Konsep Unconditional Love ini merupakan form kasih sayang yang berada pada us feeling lost and confused” (#PauloCoelho)”.

level sangat tinggi dalam Cosmic Spirituality. Ia tidak mengambil posisi, ia akan memelihara dan
mensuport. Dalam Chakra, bekerjanya hati manusia menempati fungsi pada chakra ke 4 (Anahata). Pada konsep
ini seseorang tidak bertendensi apa apa lagi kecuali untuk
melayani, mencintai, memberi dan memberi tanpa mengharapkan timbal balik bagi kepentingan dirinya. Seperti
halnya alam yang tetap memberi keindahan dan sumber
dayanya kepada setiap manusia (melihat kartu the lovers).
Di sisi lain, memang Unconditional Love terkesan
unfair dalam konteks keseimbangan hubungan antar manusia yang membutuhkan take and give satu sama lain.
Jika unconditional love dikaitkan dengan persepsi untung-rugi maka jelas salah satu akan dirugikan. Namun
hubungan antar manusia bukan sebatas masalah mengenai posisi untung-rugi semata. Jika seseorang masih dalam
level orientasi possesionship, maka untung-rugi bukan hal
aneh. Namun kepada unconditional love untung-rugi sudah bukan lagi parameter penerapan bagi mereka para
pejalan spiritual.
Karena kondisinya love itu adalah suatu intangible
form dimana manusia tidak bisa memilikinya dengan serta
merta seperti halnya seseorang memiliki barang layaknya
Handphone atau LCD TV dsb. Bahwa faktanya manusia

adalah makhluk yang merasa (Sentient Beings) dan berpikir (Thinking Beings) tidak seperti barang-barang yang
kita miliki.
Because, “Love is an untamed force. When we
try to control it. It destroys us. When we try to imprison
it. It enslaves us. When we try to understand it. It leaves
us feeling lost and confused” (#PauloCoelho)”.
Semakin seseorang berusaha mengendalikan
love, maka love justru akan menghancurkan.. ketika kita
berusaha mengklaim atau memenjarakan, love justru
akan memperbudak kita.. jika kita berusaha untuk mengerti, justru akan semakin kebingungan.
Jika seseorang sudah bersikap unconditional,
maka jiwa melalui perwakilan chakra anahata memancarkan energi cahaya terang dalam universe. Konsep ini
adalah representasi sifat maha pengasih dan maha penyayang (God the Most Graceful and the most Compassion)
dari sang Pencipta kepada seluruh makhluknya dengan
tanpa pandang jabatan, suku bangsa, ras,. form of love
itu hanya berupa titipan dari sifat Pencipta agar manusia
dapat belajar mengambil makna dari manusia lain dalam
perjalanan jiwa.

Tentang Aryoputro Nugroho SH, MH
Tiba di Bumi pada tanggal 28 oktober 1981 dari ibu seorang psikolog. Im
Just a Soul trapped in a Body.. Perjalanan saya sebagai Tarot Reader dimulai dari
tahun 2007. Hampir seluruh masyarakat dari lapisan profesi mulai level Office Boy,
Manager, Dosen, Hakim, Lawyer hingga Direksi kebetulan pernah saya bacakan. Tahun 2011 saya bergabung dengan Klub Tarot Jakarta di bawah Audifax S.PSI sebagai
member. Kini saya kerja di Perusahaan Properti di daerah Jakarta Selatan dan part
time di pusat Mediasi Nasional.
Untuk info lebih lanjut, anda bisa menghubungi saya di 0817 677 0201 atau
email di aryo2810@gmail.com atau bisa follow twitter saya di @Alphadreamer
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Catatan Harian Joko Tingtong

Joko Tingtong

MERAMAL
Pakai

Kartu Tarot
Oleh
Leonardo Rimba
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Joko Tingtong diminta oleh Rendy Fudoh untuk
menjadi kontributor tetap suatu penerbitan rahasia,
khusus untuk pejalan spiritual dari aliran tarot. Joko bingung mau tulis apa karena sudah menjadi seorang generalist sekarang. Sebagai dukun, Joko jadi dukun umum.
Bisa dimintai bantuan apa saja karena memang tidak
dilarang. Sebagai seorang dukun senior, biasanya Joko
cuma bilang amin saja. Kalau ada yg minta doa cukup
bilang amin. Habis musti bilang apa lagi?
Tarot merupakan salah satu jalan spiritual. Saya
dulu mulai dari sana, kata Joko. Sekarang jadi generalist karena tidak semua orang tertarik dengan tarot. Ada
yg ambil jalan meditasi saja, dengan berbagai alirannya.
Ada yg menekuni kundalini, ada yg mengumpulkan dan
membagikan prana. Macam-macam jalan spiritualitas.
Joko belum menulis lagi tentang tarot karena terlalu spesifik dan peminatnya terbatas. Perlu ada latar belakang
pengetahuan. Tarot itu kabalah. Ada pengertian spiritual
di belakang simbol-simbol tarot. Dan mereka yg tertarik
tarot juga bermacam-macam motivasinya. Kebanyakan
tertarik dengan aspek ramal-meramal saja. Mempelajari simbol tarot tidak susah. Satu bulan sudah cukup. Yg
mungkin orang merasa berat adalah meditasinya. Tanpa
meditasi, tarot tidak bisa jalan. Joko bisa PD pakai kartu
tarot karena sudah overdosis meditasi.
Walaupun saya mulai dengan tarot, sekarang
sudah susah untuk menempatkan tarot di dalam tulisan-tulisan saya, lanjut Joko. Jaman kita sekarang sudah
jauh berbeda dengan jamannya Arthur Edward Waite
dan Aleister Crowley. Di jaman mereka, tarot masih bisa
terus dibawa-bawa sampai ke setiap aspek kehidupan.
Di jaman sekarang itu tidak bisa. Ada banyak sekali medium pendamping kultivasi spiritualitas manusia. Tarot
salah satunya.
Cuma begitu saja pengantarnya, dan Joko Tingtong langsung memberikan contoh pewacanaan tarot
asli yg pernah diberikannya kepada seorang teman di
jaman dahulu kala. Dilakukan secara tertulis sehingga
rekamannya masih ada.

Meramal Tarot
T = Dear Joko, saya lahir tahun 1987. Semenjak dari dulu
saya bertanya-tanya mengapa saya suka dengan kebudayaan Tionghoa, bahasanya, musiknya filsafatnya, sampai kepada orientasi seksual, yaitu tertarik dengan gadis
keturunan Tionghoa. Di samping itu, mengapa saya tidak
menyukai bahasa Inggris, walaupun saya bisa menggunakannya, bahkan saya begitu cepat memahaminya.
J = Terima kasih atas pertanyaan anda.
Pertanyaan 1: Mengapa saya begitu suka dengan kebudayaan Tionghoa?
Kartu: 4 of Pentacles - 5 of Pentacles - 9 of Wands
Artinya:
Karena anda merasa bahwa apa yg kita miliki di
Indonesia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebudayaan Tionghoa. Simbolnya adalah pentacles atawa
duit gobang. Bisa juga dibilang sebagai material culture.
Budaya materi kita saat ini paling cuma bisa menyamai
separuh dari apa yg dicapai oleh Cung Kuo, the Middle
Country which is none other than Tiong Kok atawa Negeri
Tengah.
Kita cuma bisa menyamai separuh dari apa yg
mereka capai selama 5,000 tahun terakhir ini. Tetapi anda
juga tahu bahwa anda bisa wait and see. Melihat apa yg
bisa dicontek dari sana. Copy paste dan terapkan. Simbolnya adalah 9 of Wands.
Ini artinya anda yaqin haqqul yaqin bahwa anda
bisa mengejar ketertinggalan itu. Tinggal menunggu 10%
tenaga anda yg sekarang masih jalan-jalan di alam astral.
Setelah itu muncul maka: gubrak, anda akan bisa mengejar ketertinggalan itu. Bukan demi satu nusa dan bangsa,
melainkan demi diri anda sendiri, tentu saja.

T = Tadi malam sewaktu saya melakukan meditasi mendalam, saya mendapatkan gambaran bahwa di kehidupan
sebelumnya saya tinggal di Hongkong. Saya juga melihat
ada dua teman yang saya kenal di facebook di sana. Seorang menjadi gadis cantik, penyanyi opera Peking, tapi
saya tidak yakin dia di Hongkong, saya hanya melihatnya
dari televisi saja. Dia penyanyi opera Peking yang cantik.
Walaupun di kehidupan sekarang dia agak gendut, dan sudah menikah. Satu lagi adalah gadis bodoh yang menghalangi jalanku. Berkaca mata tampak seperti orang idiot.
Saat itu saya sedang mengejar sesuatu tapi saya belum

Pertanyaan 2: Mengapa saya tidak menyukai bahasa Inggris?
Kartu: Knight of Cups - 4 of Cups - XV. the Devil
Artinya:
Anda tidak lagi merasa bergairah dengan bahasa
Inggris karena ternyata tidak bisa digunakan untuk membina hubungan-hubungan baru. Seharusnya sudah bisa
membawa kenalan baru, ternyata belum apa-apa anda
sudah merasa kecewa sendiri.
Bagi anda, bahasa Inggris tidak bisa digunakan
untuk berfantasi ria dalam hubungan emosional, sedangkan itulah yg anda inginkan di masa depan. Inggris adalah bahasa teknis bagi anda, dan bukan bahasa romantis.
Mungkin juga ada kekuatiran bahwa anda akan melekat
terlalu dalam di bahasa ini, sehingga tidak dapat melepaskan diri lagi. Pedahal bisa saja kalau mau. Saya pakai
bahasa Inggris dan Indonesia sekaligus. Ada yg lebih mudah diungkapkan dengan bahasa Inggris, dan ada yg lebih
mudah dengan bahasa Indonesia.
Bahasa cuma medium, sarana untuk berkomunikasi, dan kita tidak perlu merasa terikat olehnya.Language
is a tool, and not the master. Medium dan bukan essensi.
Essensi itu adanya di dalam pikiran kita sendiri yg dikomunikasikan ke dalam pikiran orang lain secara telepathik.
From mind to mind. Dari pikiran ke pikiran. Dan bahasa
cuma medium thok. Simbol-simbol. Karena kita tidak terlalu percaya diri mengandalkan telepathi atau komunikasi
tanpa bahasa lisan dan tulisan, maka kita menggunakan
bahasa. Bisa pakai bahasa apa saja, walaupun rasanya
memang berbeda-beda.

tahu itu apa, dan menabraknya yang sedang membawa
barang yang banyak. Saya sempat bilang, “Dasar gadis
bodoh!” Ternyata di kehidupan sekarang dia cukup pintar,
dan saya pun jadi tertarik dengannya.
J = Hm, lalu?
T = Menurut penglihatan tarotmu, apakah yang saya lihat
itu merupakan kehidupan saya sebelumnya?
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Meramal Tarot
J = Pertanyaan 3: Apakah yang saya lihat itu merupakan
kehidupan saya sebelumnya?
Kartu: Ace of Cups - King of Pentacles - XVI. the Tower
Artinya:
Bukan. Yg anda lihat bukan kehidupan sebelumnya, melainkan diri anda sendiri sekarang ini dan potensi-potensinya. Apa yg anda bisa lakukan di mimpi itu, akan
anda bisa lakukan juga di saat anda bangun tidur dan sudah minum kopi. Dulu anda penuh perasaan, sangat romantis. Tetapi anda sekarang orangnya realistis.
Realistis atau matre tidak haram.Chinese culture
is budaya matre. Bukan wanitanya saja, melainkan prianya juga. BahkanChinese Gods and Goddesses juga terkenal sangat matre. Mereka suka sekali diberikan sesajen
berupa 5 macam buah-buahan. 5 macam kue-kue. Dan
harus kue mahal, bukan jajanan pasar seperti yg diberikan
untuk dhemits di Tanah Jawa.
Mereka harus diberikan sesajen berupa kue Mandarin dan sejenisnya. Paling tidak kue lapis legit dan kue

taart dari Holland Bakery. Tapi jangan kuatir karena habis diberikan kepada dewa dewi, buah dan kue itu bisa
dimakan oleh manusia hidup. Makan aja, nyam nyam
nyam... Dan setelah makan kue yg sarinya telah terhisap
dengan sempurna itu, maka akan datanglah masanya di
mana bisa tiba-tiba muncul sesuatu yg tidak terduga.
Bisa saja ada penyanyi opera Peking datang kepada anda dan minta dinikahi dengan alasan bahwa anda
dulu adalah pasangan kumpul kebonya di jaman Dinasti
Ming. Reinkarnasi berikutnya di jaman Dinasti Yuan yg
paralel dengan masa Majapahit di Jawa. Tetapi Majapahit
termasuk kerajaan primitif yg adanya di ujung dunia kalau
mengikuti terminologi Cung Kuo yg sangat chauvinistik
dan paternalistik itu. Semua raja Jawa sudah bayar upeti, kata pujangga istana kaisar di Cina. Pedahal yg dikirim
cuma beruk, kakaktua, ular sawah dan berbagai hewan
eksotik dari Jawa. Buat tanda mata, katanya. Tetapi sampai di sana dianggap sebagai upeti. Maklum manusia jaman dulu kala.

T = Lalu siapa saya sebenarnya di kehidupan yang lalu itu?

J = Pertanyaan 5: Bisakah dilihat lebih detail?

J = Pertanyaan 4: Siapa saya sebenarnya di kehidupan
yang lalu?

Kartu: 8 of Pentacles - III. the Empress - 6 of Swords

Kartu: 7 of Swords - 4 of Swords - Ace of Wands
Artinya:
Kalau menggunakan terminologi kehidupan masa
lalu (past life), maka kita bisa bilang bahwa anda adalah
orang yg tidak terlalu ambil pusing dengan hidup ini. Anda
bisa menggunakan berbagai teknik untuk membuat terobosan. Walaupun orang bilang curang, anda tidak perduli,
karena anda tahu bahwa di masa depan anda memiliki pilihan untuk mengulangi hal serupa. Bisa tekniknya sama,
bisa pula lebih halus atau lebih kasar. Anda tahu ada kemungkinan seperti itu, dan anda tidak memikirkannya...
Seorang manusia yg apa adanya saja, tidak terlalu
berperasaan, dan tidak pula menumpuk apa yg bisa anda
hasilkan. Manusia golongan api atawa gebrak lari. Habis
menggebrak lalu lari, lalu diam saja. Lalu gebrak lagi. Lalu
lari lagi, lalu diam lagi. Tidak ada yg disimpan dalam bentuk ingatan maupun materi.
T = Bisakah kau melihatnya lebih detail?
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Artinya:
Saya tidak bisa melhat kehidupan masa lalu anda
dengan lebih detail karena tertutup oleh duit-duitan yg
dibakar ketika anda mati. Ada duit-duitan yg nilainya sekitar 8 trilyun dibakar khusus untuk membekali perjalanan
anda di alam orang mati. Akibatnya segala dosa-dosa anda
tidak masuk hitungan karena waktu itu anda juga dibekali
dengan buah semangka. Buah semangka dibanting ke atas
lantai sebelum peti jenazah anda diangkat. Byar ! Dan semangka pecah itu langsung terkirim ke alam orang mati,
dibawa oleh anda yg menghaturkan soja di hadapan Giam
Lo Ong atawa Raja Neraka.
Yg saya lihat adalah diri anda dalam perjalanan,
mau menunaikan kewajiban kepada Ibu Pertiwi. Tetapi
apapun yg anda berikan, sang Ibu Pertiwi tidak bergeming, maklum simbol saja. Ibu Pertiwi itu sesuatu yg anda
berhalakan, konsep saja. Apapun yg anda lakukan tidak
akan memuaskan dirinya. Dan saya rasa anda sudah tahu
hal itu, bahwa kita tidak bisa mengidolakan suatu simbol
betapapun femininnya. Yg bisa kita idolakan adalah manusia hidup. Itupun pilihan, tidak wajib.

Meramal Tarot

Tarot Spiritual Indonesia

T = Selanjutnya, apakah menurutmu saya di kehidupan
sekarang akan kembali menikahi gadis keturunan Tionghoa? Walaupun saya tidak tahu apakah di kehidupan
sebelum saya pernah menikah dengan gadis Tionghoa.
Apakah hanya sebatas obsesi yang tak kesampaian di
masa lalu?
J = Pertanyaan 6: Apakah saya di kehidupan sekarang
akan kembali menikahi gadis keturunan Tionghoa?
Pertanyaan 7: Apakah hal itu hanya obsesi yg tak kesampaian di masa lalu?
Kartu: Queen of Pentacles - Knight of Cups - XIX. the Sun
Artinya:
Tidak, bukan obsesi yg tak kesampaian di masa
lalu, melainkan potensi untuk menikmati apa yg anda bisa
hasilkan. Laris manis tanjung kimpul, duit habis klimaks
ngumpul. For your information, orang yg sering mengalami klimaks akan awet muda.
Old boy, old boy, how many orgasms do you have

Kartu: 0. the Fool - 5 of Swords - 4 of Wands
Artinya:
Ya, anda akan menikahi gadis keturunan Tionghoa. Pilihan ini terbuka bagi anda sejak dulu. Dan kalau
anda mau, anda bisa meuju ke arah itu tanpa susah
payah. Cukup biasa-biasa saja dan, voila!

in one week, tanya malaikat dari Timur Tengah kepada
seorang praktisi Tao yg berjenggot putih sampai ke dada.
Tak tahulah, jawab si orang Tao. Wo pu che tao.
T = Joko, jika nanti kamu masih terlahirkan kembali ke
dunia atau belum lolos ke Nibbana. Jangan lupakan aku.
Aku harap di kehidupan berikutnya kamu kembali menjadi
wanita cantik lagi, tentu saja gadis jelita keturunan Tionghoa. Dengan begitu mungkin kita bisa menjadi sepasang
kekasih, lalu bercinta! Yeah!
J = Yeah!

Tentang Leonardo Rimba
Bersama Audifax, Leonardo Rimba menulis buku “Psikologi Tarot”. Buku keduanya tentang tarot akan diterbitkan oleh BIP Gramedia
dengan judul “Tarot dan Psikologi Simbol”.
Saat ini Leo sedang menyusun “Tarot Spiritual Indonesia”. Bisa
dihubungi di email address <leonardo_rimba@yahoo.com> , atau
hubungi ke 0818183615.
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Sebuah

CERITA 6
oleh Madam Arra
Seringkali, tarot reader mendapat pertanyaan yang sama dari client, yaitu seputar cinta, karir, kesehatan dan keuangan. Kalau di edisi
sebelumnya saya membahas tentang cinta dan kekuatan pikiran, di edisi
kali ini saya akan membahas tentang karir dan passion.
Masih banyak anggapan yang keliru menurut
saya, tentang arti karir itu sendiri. Kalau mendengar kata
karir, yang terlintas pertama kali pasti jabatan seseorang
di kantor. Terkesan, yang memiliki karir itu hanya orang
yang bekerja di kantor atau di suatu perusahaan saja. Sementara yang berwiraswasta tidak memiliki karir. Pikiran
yang seperti ini, seringkali membuat beberapa orang yang
berkonsultasi pada saya, jadi bingung dan galau sendiri.
Saya ambil contoh client saya yang datang sekiar 3 tahun
yang lalu. Saat itu dia masih bekerja di perusahaan fashion. Dia menanyakan tentang pekerjaannya. Saat itu saya
bilang, kalau dia tidak ada masalah dengan pekerjaannya,
karena dia cukup mudah mempelajari hal baru dan masih
banyak tantangannya, sehingga dia masih akan bergairah
saat melakukan pekerjaan tsb. Sementara untuk lingkungan sekitar, dia perlu berhati-hati karena tidak semua senang dengan gaya dia yang ceplas ceplos dan to the point,
apalagi rekan yang merasa lebih senior.
Setahun setelahnya, dia datang lagi, dengan pertanyaan yang sama, tentang karir. Kali ini, jabatannya sudah lebih tinggi. Tapi yang saya lihat, dia tidak sebergairah
tahun lalu, meskipun semangatnya masih ada.
Dari kartu tarot yang dia kocok sendiri dan dia
ambil sendiri, terbaca, bahwa bukan karena ketidak mampuannya menghandle pekerjaan, tapi karena dia sudah
tidak merasa tertantang lagi.
Pekerjaan yang dilakukannya lebih seperti pekerjaan rutin yang, ibaratnya, dengan mata tertutup pun
bisa dia lakukan. Sementara dia bukan tipe yang senang
melakukan hal yang monoton, yang ‘biasa saja’. Banyak
peraturan yang justru membuatnya jadi terkungkung. Dia

sering lembur, tapi merasa tidak dihargai dan membuatnya jadi kurang bersemangat.
Dari karakternya saya bisa melihat bahwa dia
sebenarnya memiliki kemampuan untuk memimpin, kemampuan untuk mengeluarkan ide-ide dan berkembang
lebih banyak lagi, tapi sayangnya jika dia tetap di perusahaan itu, dia akan sulit berkembang. Hanya sebatas status dan income yg naiknya pun tidak jelas. Saya katakan
padanya, tidak masalah jika tetap stay dipekerjaannya itu,
tetapi dia akan stuck, baik secara posisi maupun pendapatan. Saya sarankan untuk berani ambil resiko, berani
mengeluarkan potensi yang masih tersimpan di dalam dirinya dan belum dikembangkan, berani membuka usaha
sendiri, yang berhubungan dengan pekerjaannya saat itu,
bidang fashion.
Dan dia menjawab, sebenarnya sudah menjadi cita-citanya dari dulu, untuk bisa membuka usaha sendiri,
membuat desain dengan namanya sendiri, tapi dia merasa belum siap, tidak PD, takut cemooh orang, dia tidak
punya karir dan khawatir tidak mendapat pemasukan sebesar yang didapatnya sekarang.
Kekhawatiran yang manusiawi sebenarnya, karena bagaimanapun, pendapatan yang sudah rutin diterima, jika tiba-tiba tidak kita terima, akan terasa dampaknya. Dan jika kita tidak siap, akan mempengaruhi emosi
kita. Akhirnya saya sarankan, untuk tidak perlu buru-buru
memutuskan untuk keluar. Jalani saja dulu pekerjaan yang
ada, namun persiapkan diri untuk membuka usaha sendiri. Nanti kalau sudah waktunya, segalanya akan terasa lebih mudah. Apalagi dia melakukannya dengan passion.
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Sebuah Cerita 6
Passion, mungkin kata ini sudah sering Anda dengar. Passion, adalah suatu hasrat, sesuatu yang disukai,
yang didam-idamkan, dari hati. Bekerja dengan passion
akan menambah jiwa pada hasil pekerjaan kita, jika tidak
dengan passion, apapun pekerjaan yang kita lakukan tidak
akan memiliki jiwa. Dengan adanya passion, seberat apapun pekerjaannya, akan terasa nikmat saat kita menjalankannya. Karena semuanya dilakukan dengan hati, dengan
passion.
Kembali ke client saya tadi, kurang dari 6 bulan
dari terakhir kami bertemu, dia mengabarkan kalau dia
sudah keluar dari pekerjaannya. Dia merasa benar-benar
terkekang dan sulit berkembang. Banyak idenya yang dimentahkan, karena faktor obyektifitas. Dia memberanikan
diri untuk membuka usaha, dengan modal tabungannya
yang tidak seberapa. Tapi dengan tekadnya yang kuat, semangatnya untuk mengembangkan kemampuannya dan
bekerja dengan passion, membuat saya yakin, usahanya
akan maju dan cepat berkembang.
Pengalamannya selama di perusahaan tadi, sedikit banyak akan menempanya menjadi pribadi yang lebih
kuat. Akan selalu ada hikmah di balik setiap kejadian. Hanya saja sering kali kita tidak menyadarinya.
Berbekal kemampuannya, pengalamannya dan
passion-nya, akhirnya usahanya berkembang lebih cepat
dari perkiraannya sendiri. Dia bekerja keras, jungkir balik
untuk mencapai target-target yang dibuatnya sendiri. Dia
merasa puas dan bangga dengan pencapaiannya itu.
Satu hal lagi yang cukup penting dan seringkali diabaikan adalah, apresiasi terhadap diri sendiri. Berbanggalah dengan pencapaian yang telah diraih, sekecil apapun itu. Pujilah diri Anda sendiri. Orang lain akan senang
jika dipuji, bukan? Diri sendiri pun begitu. Apresiasi terha-

dap diri sendiri tidak kalah pentingnya. Supaya kapanpun
kita ‘meminta’ diri kita untuk berlari, mengejar apapun
yang kita inginkan, diri kita akan siap, dan berlari dengan
sepenuh hati. Tapi ingat, apresiasikan sepantasnya saja,
tidak perlu berlebihan.
Dari cerita di atas, bisa disimpulkan bahwa, ada
saatnya kita harus mengambil resiko untuk sesuatu yang
jauh lebih besar dan berharga. Client saya tadi, bisa saja
tetap di perusahaannya dulu, dengan karir yang masih
sama dan pendapatan yang kurang lebih sama juga. Dan
mungkin, untuk sebagian orang, posisinya itu sudah lebih
dari cukup, kalau kebanyakan orang bilang, sudah di zona
nyaman. TIdak salah memang, jika dia tetap di sana.
Tapi apa yang dilakukannya, tidak memberinya kepuasan bathin, karena yang dikerjakannya tidak
sepenuh hati, tidak memiliki passion dan karakternya
tidak pas untuk pekerjaannya itu, meskipun karirnya sudah tinggi. Dia akhirnya mengikuti kata hati. Bekerja keras
dengan passion-nya, sehingga apa yang dihasilkan pun
sesuai dengan yang diinginkannya. Bisa jadi, waktunya
tersita lebih banyak saat ini, saat dia bekerja sendiri, tapi
karena dia mengerjakannya dengan passion, maka kelelahan itu tidak terasa dan terbayarkan oleh hasilnya.
Dan menurut Anda, apakah setelah memiliki usaha sendiri ini, artinya dia tidak memiliki karir ? Salah besar kalau Anda menjawab tidak. Karena menurut saya, dia
tetap memiliki karir, sebagai pimpinan dari perusahaannya sendiri. Jadi, buat Anda yang masih ragu tentang karir
Anda, semoga kisah ini bisa menginspirasi dan membuat
Anda lebih berani untuk bertindak, untuk melakukan sesuatu sesuai dengan passion Anda.

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 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 atau hubungi

0817 6038 458. Twitter: @madamarra
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The
Mental Plane

Mengapa

Pemenang Selalu

“SENDIRI ?”
oleh Rendy Fudoh
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Pemenang Selalu Sendiri ?

Mengapa

Pemenang Selalu
Kita seringkali mendengar bahwa makin tinggi
suatu pohon, makin keras terjangan anginnya; pemenang
itu hanya satu orang; orang hanya mengenal juara satu,
dan tidak mengenal juara dua maupun ketiga; serta berbagai versi lain dari kalimat tersebut yang intinya sama: pemenang itu selalu sendiri.
Saya membawa topik diatas karena belakangan
ini, banyak sekali klien yang curhat ke saya kalau proses
untuk berhasil di bidangnya masing – masing, lepas dari
apapun motivasi awalnya, pada prosesnya ternyata dihadapkan dengan berbagai pilihan sulit dan konsekuensinya
pun juga sangat besar bagi pribadi masing – masing klien
saya.
Taruhlah misalkan klien saya seorang pengusaha
yang baru merintis, setelah tiga tahun merintis bersama
sahabatnya, dia saat ini dihadapkan dengan pilihan cukup sulit bagi dia. Rekan usahanya sudah mulai tidak fokus
dengan usaha yang dibangun bersama karena masalah
relasi yang sangat menyita waktunya dan membuat usaha
tidak berjalan dengan semestinya. Klien saya pun sudah
mengingatkan rekannya untuk membagi waktu antara kapan harus konsentrasi ke usaha, dan kapan konsentrasi ke
relasi. Simplenya, lakukan semua pada tempat dan waktunya.
Namun apa daya, ternyata rekannya hanya
meng-iyakan dan tidak menerapkan hal tersebut sehingga berujung kepada usahanya tertahan karena rekannya
yang waktunya habis untuk menelpon pacarnya. Sampai
disitu, klien saya berada di pilihan sulit: mempertahankan
rekannya dengan konsekuensi usahanya tetap stuck dan
tentu saja dirinya juga tidak berkembang, atau melepas
rekannya tersebut secara baik – baik dan berkembang
sendiri. Urusan apakah si klien akan mencari rekan baru
atau tidak, itu bisa dilihat nanti saja setelah si klien mengambil keputusan sulit tersebut.
Dan ketika si klien bertanya kepada saya, apa yang
harusnya dia lakukan, saya justru menambah beban mentalnya dengan berkata, “Sebagian besar pengusaha yang
berhasil adalah orang asing bagi teman – teman dan keluarganya.”. Saya mengatakan demikian bukan tanpa alasan.
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Karena dalam menjalankan usaha atau kegiatan apapun,
memang membutuhkan disiplin yang tinggi dan konsistensi.
Berbeda dengan ketika kita bekerja kantoran dimana kalau kita melakukan kesalahan atau tidak terlalu
disiplin, lingkungan kerja masih bisa memberikan kesempatan kepada kita karena kesalahan satu orang yang wajar, apalagi kalau baru sebatas staff atau supervisor, sebenarnya tidak terlalu merugikan perusahaan. Sedangkan
untuk usaha sendiri, apabila bos atau pemiliknya saja tidak disiplin ataupun konsisten, itu sangat mempengaruhi
kinerja perusahaan tersebut.
Lebih parahnya lagi, saya menutup saran saya
kepada klien tersebut dengan kalimat, “Kalau tidak bisa
mengambil keputusan seperti itu, lebih baik anda masuk
kerja kantoran saja.”. Terdengar kasar? Terdengar menusuk? Memang itulah kenyataan yang terjadi, yang di istilah bahasa Inggrisnya adalah ‘harsh truth’ atau ‘reality
slap’.

Mengapa
Pemenang
Selalu Sendiri?

Saya menulis diatas bukan berarti saya mendorong semua orang untuk bergerak sendiri dan menjadi
egois. Saya yakin, orang yang melakukan usaha, apapun
itu, pasti memiliki tujuan dan visi. Nah, dalam proses
menjalankan tujuan tersebut, kita bertemu dengan banyak orang dengan berbagai tujuannya masing – masing.
Di satu sisi, apabila tujuan orang tersebut sama dengan
kita, bisa saja kita bekerja sama dengan orang tersebut.
Namun yang perlu kita ingat, namanya juga kerja sama tidak akan berlangsung selamanya.

Pemenang Selalu Sendiri ?

“SENDIRI
?”
oleh Rendy Fudoh
Ada banyak faktor yang membuat suatu kerja
sama hanyalah sementara seperti perkembangan sikap
diri kita dan rekan kita sendiri, tujuan hidup masing –
masing yang mulai berubah, faktor lingkungan, dan masih
banyak lagi. Nah, apabila memang sudah tidak bisa sepemahaman, ya akan lebih bagus untuk lepas kerja sama
secara baik – baik bukan? Dengan demikian anda bisa
melanjutkan perjalanan perkembangan diri anda dan bisa
saja bertemu dengan orang lain yang kembali membantu
anda, dan mantan rekan anda pun bisa melanjutkan perjalanan hidupnya sendiri dengan kelompok dan tujuannya
sendiri.
Dan dari situ, kita sampai pada suatu kenyataan, bahwa pemenang adalah orang yang bisa memegang
prinsip dasarnya dan menyesuaikannya sesuai situasi saat
ini. Dan yang bisa memegang prinsip dasar itu adalah diri
kita sendiri dan bukan orang lain.

Orang rata –
rata: cenderung
memaksakan
kehendak

Saya sendiri melihat, ketika ada klien yang sudah
tahu apa yang ia inginkan dalam hidupnya, atau bahasa
populernya adalah, dia sudah menemukan passionnya,
ternyata menemukan pola yang mirip. Pola itu adalah,
orang yang sudah menemukan passionnya akan bertemu
dengan orang yang juga sudah menemukan passionnya dan SALING MEMBANTU dalam mewujudkan passion
orang lain. Jadi, meskipun passion setiap orang berbeda –
beda, namun seringkali untuk mewujudkan passion tersebut, mereka seringkali menjadi saling membantu dan
membentuk suatu ikatan persahabatan tanpa paksaan
dan sama – sama nyaman. Bertemu dan berpisah dalam

perjalanannya pun dimulai dan diakhiri dengan senyum
plus meninggalkan kenangan yang positif apabila bertemu
kembali dilain waktu.
Namun berbagai klien saya juga mengaku, me
reka merasa asing apabila bertemu dengan teman, atau
orang lain yang , katakanlah…, hanya orang rata – rata.
Maksudnya orang rata – rata disini bukan dalam sisi harta
atau keuangan tentunya. Melainkan dari sisi aktifitas dan
pola pikir seperti: hidup dari Senin sampai Jumat untuk
rutinitas kantor, terima gaji di akhir bulan, dan rekreasi
di hari Sabtu dan Minggu, tanpa memikirkan bagaimana
selanjutnya karir mereka kedepannya. Kalaupun sempat
terpikirkan untuk meningkatkan karir, rasa nyaman dan
waktu sibuk yang tidak terkendali dengan baik membuat
pemikiran soal ‘perkembangan karir’ diletakkan di sudut
ruangan pikiran berlabel “Nanti saja” atau “Dipikirkan kapan – kapan”.
Mengapa terasa asing? Karena ternyata orang rata
– rata ini seringkali meremehkan passion orang lain apalagi passion yang dianggap tidak menghasilkan atau tidak
ada uang nya. Mereka adalah orang yang terjebak tanpa
disadari dengan paradigma keberhasilan hidup hanya diukur dengan pendapatan bulanan dan gaya hidup. Alhasil,
klien saya yang sudah menemukan passionnya juga sepakat bahwa tantangan terbesar dalam mengembangkan
passion mereka adalah lingkungan sekitar mereka sendiri
termasuk keluarga. Sebagai tambahan, lingkungan sekitar
mereka, meskipun pada awalnya hanya berminat memberikan saran, namun seringkali berujung kepada pemaksaan kehendak agar dituruti. Dengan demikian, orang
rata – rata cenderung memaksakan saran mereka untuk
dituruti dengan alasan “untuk kebaikan kamu” dan tidak
menghormati jalan hidup si orang yang memiliki passion
tersebut.
Dan itulah satu lagi kenyataan pahit yang bisa
saya beritahu. Pilihan untuk mengejar apa yang diinginkan dan menjadi pemenang di bidang tersebut, seringkali
mengalami tantangan dari lingkungan sekitar dalam berbagai bentuk seperti kekerasan verbal maupun fisik di sejumlah kasus tertentu, bahkan sampai pengucilan sosial.
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Pemenang Selalu Sendiri ?

Keberhasilan
anda : membuat
orang rata – rata
menjadi penjilat
anda

Klien - klien saya juga sempat bertanya kepada
saya, apabila pada waktunya mereka berhasil, apakah
lingkungan sekitarnya pada akhirnya akan menerima keberhasilan mereka? Well…, apabila itu terjadi, tentu cerita
hidup akan menjadi sangat inspiratif layaknya film – film
drama Hollywood. Hanya saja, dari survei saya pribadi,
dari klien – klien saya yang sudah berhasil, kenyataan berbicara sebaliknya.
Orang rata – rata yang melihat keberhasilan anda,
pada akhirnya hanya akan mencari pembenaran bahwa
anda adalah orang yang beruntung, atau punya bakat
yang tidak mereka miliki, ataupun sejelek – jeleknya,
mereka akan meminta membagikan keberhasilan anda
supaya mereka juga ikut kecipratan. Mereka cenderung

akan melupakan perjuangan anda dari bawah sampai berhasil, bahkan mereka sendiri lupa perbuatan mereka yang
meremehkan anda di awal. Bisa dikatakan, orang – orang
yang menyakiti anda sebelumnya berbalik menjilat sepatu
kebesaran anda.
Terdengar menjijikkan? Itu masih jauh lebih baik.
Ada berbagai kasus orang rata – rata yang sangat antipati
dengan perjuangan dan pencapaian anda, justru hidupnya
semakin suram dan semakin banyak mengeluh termasuk
semakin menyebarkan gosip negatif yang tidak benar
mengenai diri anda.
Apakah ada yang akhirnya mengakui kekeliruan
dan berbalik mendukung anda? Tentu saja ada, namun
jumlahnya sangat terbatas. Intinya adalah, anda bisa berjuang untuk menjadi pemenang di bidang anda. Namun
dari berbagai survei pribadi yang saya lakukan, akan lebih baik kalau ternyata anda menjadi pemenang untuk diri
anda sendiri dan orang – orang yang mendukung anda SEJAK AWAL perjuangan anda.
Anda tidak perlu memusingkan soal perjuangan
anda agar diterima oleh orang rata – rata apalagi orang
yang membenci anda. Karena seberhasil apapun anda,
atau sebaik apapun anda memenuhi keinginan mereka,
mereka tidak akan mengakui diri anda sedikit pun dan justru semakin berusaha menjatuhkan anda.
Well…, finally memang the winner stands alone bukan?

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. Twitter : @rendyfudoh
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TAROT Cur - Hat

TAROT dan
Kekurangannya

oleh Boni Binoba

Segala sesuatu yang ada di dunia ini sebenarnya mutlak, yaitu: “begitu ya begitu sebagai -mana adanya”. Namun manusia memiliki nilai-nilai yang berasal dari dirinya sendiri
atau dari lingkungan masyarakat. Sehingga manusia menilai sesuatu itu sebagai baik atau
buruk, salah atau benar, indah atau tidak, enak atau tidak, dan lain-lain.
Perbedaan nilai dari sesuatu itu sebenarnya hanya perbedaan sudut pandang dan pola
pikir saja. Apa yang diyakini oleh masyarakat luas sebagai baik, sebenarnya hanya sebuah
kesepakatan bersama yang disetujui. Kesepakatan itu hanya bisa terjadi pada kelompok masyarakat yang menyamakan sudut pandang dan pola pikir, baik secara sukarela maupun secara
terpaksa.
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TAROT dan
Kekurangannya

Dalam ilmu devinasi, dikenal berbagai alat bantu. Ilmu devinasi adalah cara untuk mengetahui petunjuk
Tuhan. Alat bantu itu bisa berupa kartu Tarot, kartu Oracle, kartu Remi, kartu Ceki, pendulum, ampas teh, ampas kopi, garis tangan, numerologi, astrologi, dan masih
banyak alat bantu lainnya. Petunjuk Tuhan dapat dibaca
atau dipelajari dari gejala alam dan hukum-hukum yang
mengaturnya. Karena alam semesta ini diatur oleh Tuhan
melalui ketaksadaran yang saling terhubung secara kolektif.
Jadi seorang peramal meramalkan masa depan
seseorang dengan membaca gejala alam yang diatur oleh
hukum-hukum alam ciptaan Tuhan. Ada yang mampu
membaca gejala alam menggunakan pikiran sadarnya,
dan ada juga yang hanya mampu membaca gejala alam
menggunakan pikiran bawah sadarnya. Sedangkan fungsi
dari alat bantu devinasi adalah untuk membantu pikiran
sadar peramal agar mendapatkan intuisi dari pikiran
bawah sadarnya. Karena pikiran bawah sadar seseorang
itu terhubung dengan ketaksadaran kolektif.

Kekurangan
Metoda
Ramalan Kartu
Tarot

Salah satu alat bantu yang relatif akurat dan paling diminati di seluruh dunia adalah metoda ramalan
menggunakan kartu Tarot. Setiap metoda dan alat bantu dalam teknik devinasi pasti mempunyai kelebihan dan
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kekurangan. Karena menurut kesepakatan yang berlaku
secara umum di masyarakat, “tidak ada sesuatu pun yang
sempurna, kesempurnaan hanya milik Tuhan”.
Para pewacana Tarot yang sudah senior pasti
menyadari hal ini. Dan tentu saja mereka pasti mempunyai cara untuk mengatasi kekurangan pada metoda ramalan menggunakan kartu Tarot. Misalnya: melakukan
beberapa teknik devinasi dan membandingkan hasilnya,
atau dengan menghapal pola yang biasa terjadi saat kartu
Tarot tidak berfungsi.

Penyebab
Kegagalan
Metoda Tarot

Ada banyak hal yang menyebabkan kegagalan
metoda ramalan menggunakan kartu Tarot. Menurut
sumber masalahnya kita bisa membagi menjadi empat
penyebab utama, yaitu: kesiapan pewacana, tipe klien,
faktor lingkungan, dan teknik konsultasi.
Untuk kesiapan pewacana, faktor lingkungan, dan
teknik konsultasi, bisa kita siasati atau bisa kita persiapkan
dengan sebaik-baiknya. Tapi yang sulit untuk kita atasi
adalah jika penyebab kegagalan metoda ramalan Tarot
berasal dari tipe klien yang menggunakan jasa konsultasi.

INGAT !!!
Yang saya maksud gagal adalah tidak bekerjanya kartu Tarot, bukan kesalahan interpretasi pewacana Tarot.

Tarot Dan Kekurangannya

oleh Boni Binoba

Ada tiga tipe klien yang membuat katu Tarot yang
terambil sulit untuk di-interpretasikan. Artinya pewacana
sulit mendapatkan intuisi dari pikiran bawah sadarnya.
Ketiga tipe itu yaitu:

Klien Yang
Menutup Diri

Adalah klien yang tidak mengizinkan pewacana
Tarot untuk meng-akses pikiran bawah sadarnya. Biasanya
hal ini dilakukan oleh klien yang mempunyai kesalahan
yang ditutup-tutupi atau klien yang mempunyai trauma
masa lalu yang tidak ingin ia ingat-ingat lagi. Hal ini juga
sering terjadi pada orang yang ingin menguji keterampilan
pewacana. Yaitu klien yang sengaja menutup dirinya agar
tidak terbaca oleh pewacana Tarot.

Klien Yang
Super Bingung

Adalah klien yang tidak tau apa yang ia inginkan. Klien seperti ini biasanya mempunyai karakter plegmatis yang dominan. Cirinya adalah klien tersebut sering
memendam keinginan pribadinya dalam-dalam. Karena
dipendam terlalu dalam, maka sulit untuk dirasakan kembali apa yang sebenarnya diinginkan.
Kegiatan memendam keinginan ini sebenarnya adalah efek dari karakter plegmatis yang diturunkan
atau dipelajari dari ayah atau ibunya. Yaitu sifat seseorang yang selalu menghindari konflik. Caranya adalah

dengan menuruti keinginan orang lain dan mengesampingkan keinginan pribadinya. Orang seperti ini menjalani hidupnya dengan kecerdasan inderawi atau sensoris.
Artinya hidupnya dijalani dengan merespon keadaan
lingkungan. Efek negatif dari kebiasaan ini adalah kehilangan jati diri. Sehingga klien tersebut bingung tentang
apa yang benar-benar ia inginkan. Aura kebingungan ini
akan membuat pikiran bawah sadar klien mengambil kartu yang mencerminkan kebingungannya. Wajarlah jika pewacana Tarot menjadi bingung saat berusaha menginterpretasikannya.

Klien Yang
Super Sadar

Adalah klien yang telah dewasa pikirannya dan
mempunyai kemampuan pengendalian diri yang sangat
tinggi. Klien seperti ini biasanya telah mempunyai kesadaran spiritual. Yaitu telah menyadari bahwa dirinya bukanlah pikiran, perasaan, atau tubuh, melainkan ruh yang
berada di balik semua itu. Dengan kesadaran seperti ini,
ia akan mampu mengendalikan pikiran, perasaan, dan tubuhnya, untuk mewujudkan masa depan yang ia inginkan.
Vibrasi gelombang aura klien yang super sadar
sangatlah halus, yaitu mempunyai frekuensi dominan
yang sangat rendah (hampir tidak berpikir) dengan amplitudo yang sangat kecil (emosinya tidak gampang terpengaruh). Aura semacam ini membuat tangan klien yang
mengambil kartu Tarot digerakkan oleh pikiran sadarnya,
dan bukan oleh pikiran bawah sadarnya. Hal ini biasanya
terjadi karena wilayah kesadarannya telah menyadari
wilayah pikiran bawah sadarnya. Artinya klien bisa tetap
sadar walaupun gelombang otak turun ke frekuensi tetha.

“Yang sulit untuk kita atasi adalah
jika penyebab kegagalan metoda ramalan Tarot berasal dari tipe klien
yang menggunakan jasa konsultasi.”
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“Vibrasi gelombang aura klien yang super sadar sangatlah halus, yaitu mempunyai frekuensi dominan yang sangat rendah (hampir tidak berpikir) dengan amplitudo yang
sangat kecil (emosinya tidak gampang terpengaruh). “

Klien dengan tipe super sadar biasanya pikirannya tenang dan hatinya damai. Hidupnya dijalani dengan
mengalir. Yaitu hanya menginginkan apa yang seharusnya
diinginkan. Dan apapun yang diinginkannya akan mampu
ia wujudkan. Sehingga kartu Tarot yang terambil akan tidak beraturan polanya. Karena biasanya saat mengambil
kartu sang klien tidak ada keinginan apa-apa. Kalo saja ia
ingin kartunya bagus, maka hanya kartu bagus yang terambil.
Wajarlah jika pewacana Tarot kesulitan memprediksi atau meramal masa depannya. Karena masa depan
klien seperti ini terserah kepada dirinya sendiri. Ia akan
mampu membolak-balikkan masa depan sesuai dengan
apa yang seharusnya ia wujudkan.

Kesimpulan

Untuk pewacana Tarot diharapkan terus-menerus
meningkatkan keahliannya untuk membantu diri sendiri
dan orang lain. Sebaiknya setiap sesi konsultasi dilakukan
dengan optimal. Yaitu dengan memperhatikan kesiapan
pewacana, faktor lingkungan, dan teknik konsultasi yang
sesuai dengan keadaan lingkungan dan klien.
Kembangkanlah metode alternatif untuk mengatasi kekurangan metoda ramalan kartu Tarot. Yaitu saat
menghadapi klien yang menutup diri, super bingung, atau
super sadar. Karena ketiga tipe klien tersebut akan membuat kartu yang terambil sulit diinterpretasikan.
Kekacauan pola kartu yang terambil disebabkan
oleh bekerjanya hukum tarik-menarik pada lingkungan
yang merespon ketiga tipe klien tersebut.

Tentang Boni Binoba ST.
Boni Binoba merupakan seorang tarot reader yang menerapkan terapi Cur Hat sebagai ciri khasnya; suatu bentuk program yang dia buat sebagai metode terapi
alternatif dan konstruktif untuk klien.
Selain aktif dalam beberapa kelompok seperti Klub Tarot Jakarta dan Institut
Tarot Indonesia, dia juga salah satu perintis manfaat herbal teh hitam melalui Teh
Hitam Mujarobatnya serta membuka praktek malam di Bengkel Cur-Hat didaerah
CIledug, Jakarta.
Info lebih lanjut bisa anda kunjungi di http://tarotcurhat.wordpress.
com atau hubungi 0859 2060 2061
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Expert Wisdom
Keajaiban
KARTU TAROT

( percaya ... gak percaya )
oleh Ancoll Santosa

Untuk edisi kali ini, saya akan membahas keajaiban kartu tarot itu
sendiri yang kita alami saat pelatihan komunitas pertama kartu tarot
selang dua minggu yang lalu. Dan apa yang dialami di bawah ini adalah
kisah nyata, dan tidak hanya membuat takjub saya sebagai pembimbing
mereka, tapi juga membuat mereka terheran - heran.
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Keajaiban KARTU
TAROT

Katakanlah nama para peserta ini adalah hendri,
elvin, tommy dan lucius, mereka adalah benar - benar
orang awam yang tertarik dengan tarot. Sebagian dari
mereka ada yang skeptis, sebagian dari mereka memang
bener - benar pengen belajar, sebagian dari mereka hanya buat tambah - tambah ilmu aja. Tapi apapun background mereka, dari anak SMU sampai peserta yang sudah berkeluarga semuanya mempunyai tujuan yang sama
yaitu membuka hati mereka untuk tarot reading.

angan mereka. Saya sendiri juga cukup heran, apa mungkin hanya 2 hari mereka bisa membacakan orang lain,
TAPI TERBUKTI MEREKA MAMPU..DAN APA YANG MEREKA BACAKAN BENAR !!
“Hanya dalam waktu 2 hari saja, dengan instinct yang
kuat, mereka bisa membaca tarot untuk orang lain”

Keajaiban
Kedua:
Keajaiban
Kartu Yang
Pertama :
Keluar Selalu
Instinct para
peserta meluap Sama
Saat pelatihan dimulai, mereka adalah orang
awam dengan masing - masing kepercayaan yang berbeda2 dengan kartu tarot, ada yang bilang kartu setan lahh..
ada yang bilang kartu main main, dll.
Dalam pelatihan tersebut, saya meminta mereka
meditasi, mengosongkan pikiran, dan merasakan kartu
tarot mereka masing - masing di depan mereka, dengan
pemilihan berdasarkan instinct mereka masing - masing.
Ada yang merasakan panas di kartu mereka, ada yang
merasakan bulu kuduk berdiri saat memilih kartu yang
tepat, ada juga yang merasakan hati nya tersentak saat
memilih kartu untuk bacaan.
Saat pembacaan masing - masing, mereka mencoba menginterpretasikan arti kartu masing - masing, sesuai dengan kejadian yang mereka alami dan kebanyakan
mereka bisa menghubungkan apa yang terjadi pada hidup
mereka dengan kartu tarot yang mereka ambil.
Keajaiban terjadi ketika mereka membacakan
orang lain, katakanlah hendri membacakan elvin, dan
tommy membacakan tarot buat lucius. Mereka seperti
sudah ahli, mampu membacakan jalan hidup lawan pas-

Dalam pelatihan saya selalu menekankan pada
mereka bahwa mereka harus JUJUR dengan bacaan tarot mereka untuk orang lain, kalau memang tidak tahu,
ya bilang ke client tidak tahu, kalau misalnya bacaannya
keluarnya jelek, pakai kata2 halus untuk menyampaikan
hal tersebut kepada client mereka, serta pembacaan tarot
harus dalam keadaan tenang dan relax.
Keajaiban terjadi ketika, tommy dibacakan oleh
3 orang secara terpisah, saat dibacakan oleh saya, keluar
kartu the tower. Kartu the tower, yang melambangkan perubahan dalam diri tommy,
lucunya saat selang waktu
beberapa saat, tommy dibacakan oleh lucius dan hendri, keluar lagi… kartu the
tower tersebut..
“Aneh.. kata saya, tapi koq
bisa ya? 3 kali pembacaan,
keluar kartu yang sama? “

The Tower Dari Gilded Tarot
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Keajaiban Kartu Tarot

oleh Ancoll Santosa
Suasana pembacaan tarot di
Option Cafe

Memang interpretasi mereka terhadap tommy
adalah sama, ada perubahan
yang pesat sekarang ini, dan
tommy pun sharing kepada peserta bahwa sebelum
datang ke pengajaran tarot
ini, dia melihat kartu tarot
sebagai sesuatu yang skeptis (lebih ke arah negatif), tapi setelah melihat semuanya
ini, pemikiran dia berubah, dan ini ditunjukkan sampai 3x
pada pembacaan orang yang berbeda.
Kesimpulan saya, bahwa ketika pembacaan dengan tenang dan relax, serta instinct yang tepat, berapa
kali pun dibaca oleh orang yang berbeda, kartu yang sama
kemungkinan besar akan keluar yang menunjukkan jalan
hidup orang tersebut.

Keajaiban
Ketiga:
HASIL YANG
KELUAR SELALU SAMA..
ITU ITU AJA.. !!

Nah, ini yang saya juga heran dan merasa aneh…
Pada sesi terakhir di mana kita masing - masing
saling membaca tarot pasangan secara random, elvin
yang seminggu sebelumnya pernah datang ke saya untuk
dibacakan tarot, ternyata bisa dibaca dengan blak - blakan
oleh hendri yang baru kenal elvin hari kemaren. Jadi ceritanya, ketika hendri membacakan tarot buat elvin, saya
ada di tengah - tengah duduk di antara mereka, saat di
buka satu - persatu dan hendri membacakan artinya, saya
tersentak….
Tarot yang saya bacakan untuk elvin, ternyata
sama seperti yang dibacakan oleh hendri yang jelas jelas baru kenal dengan elvin sehari sebelumnya …
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Intinya adalah tentang kebingungan memilih
bisnis yang mau dimulai oleh elvin, kemudian saya cerita
ke hendri bahwa yang dia bacakan itu, persis sama seperti
yang saya bacakan ke elvin
Saya kira ini hanya kebetulan, tapi nga juga, ketika
tommy dibacakan oleh lucius, dan dibacakan oleh saya,
hasil yang keluar juga sama. Sama - sama tentang permasalahan cinta terhadap mantan, dan bagaimana jalan kelu
arnya.
Tommy bilang, “koq hasilnya sama ya, keluarnya
itu - itu aja?” Di tambah lagi hendri tanya ke saya “ANCOLL.. itu koq bisa ya hasilnya sama, seperti yang saya bacakan juga ke elvin, hasilnya sama?”
Saya cuma bisa diem, dan mengeleng kepala, tanda takjub terhadap pembacaan mereka..
Di akhir pengajaran, ada reaksi dari para peserta
bahwa mereka terlihat sedikit takut terhadap kartu tarot
mereka sendiri, mereka takut ketagihan dengan kartu
tersebut, mereka takut dan berpikir : koq bisa akurat
untuk membacakan nasib orang ya…
Saya hanya menjawab mereka begini :
“Kita ini hanya pembaca nasib orang, bukan penentu nasib mereka, kita hanya membuat tarot sebagai
sesuatu yang fun, syukur - syukur bisa menolong orang
dengan bacaan kita”
Jadi tidak perlu takut akan keakuratan tarot ini,
toh memang tujuan kita baik, saya percaya karma, ketika
kita memang niat baik, sesuatu yang baik secara berlimpah akan kembali ke kita juga..
Dan selagi anda membaca di bagian akhir artikel
ini, ini lah perkembangan mereka

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

Klub Tarot
Jakarta

di

Festival
Spiritual Indonesia
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KTJ di FSI

Klub Tarot
Jakarta
di
Festival
Spiritual Indonesia
reportase : Wiendy dan Audivax

Klub Tarot Jakarta, pada tanggal 30 Agustus – 1
September 2013 lalu, berpartisipasi pada event Festival
Spiritual Indonesia di Solo. Event akbar yang diselenggarakan oleh Komunitas Spiritual Indonesia ini mempertemukan sejumlah pelaku spiritual, mulai dari reiki, healing,
shamanic, hingga hipnoterapi. Begitu banyak yang hadir,
sehingga Klub Tarot Jakarta merasa perlu untuk berpartisipasi, selain karena kedekatan kami dengan Komunitas
Spiritual Indonesia, ajang ini juga dapat memperluas networking.
KTJ, berangkat dengan empat orang, yaitu: Audifax, Boni Binoba, Wiendy Nathalia dan Diah. Kami berangkat hari Kamis siang pukul 16.00 WIB menggunakan kereta Brantas dari stasiun Pasar Senen. Dini hari pukul 04.00
WIB, kami tiba di stasiun Solo Jebres, dan langsung menu-

Acara dimulai agak siang, dan semakin lama semakin banyak yang hadir. Selepas makan siang, stand KTJ
kedatangan tamu dari Komunitas Tarot Solo, yaitu Dhan-
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ju tempat perhelatan, yaitu di Graha Solo Raya. Kami disambut oleh Frans Hananto, ketua panitia. Di Festival ini,
kami mendapatkan 1 stand dan 1 ruang kelas.

ny Darmawan, seorang reader senior di kota Solo. Kami
segera terlibat perbincangan akrab. Pada sore harinya,
beberapa teman tarot reader Solo berdatangan, di antaranya Miko, ketua Komunitas Tarot Solo dan Faisal, ketua Klub Tarot Psikologi Solo, serta beberapa reader lainnya. Sampai menjelang malam, kami berbincang, sembari
sesekali mengikuti workshop-workshop. Dhanny sempat
mengantarkan kita kuliner di Galabo, tak jauh dari Graha
Solo Raya. Hari pertama, acara selesai larut malam. Tim
KTJ baru balik ke hotel Griya Kentjana di bilangan Laweyan, pukul 01.00 WIB dini hari.
Hari kedua, kami berangkat pagi-pagi menuju
Graha Solo Raya. Mas Dhanny Darmawan pun pagi sekali
sudah datang ke Graha Solo Raya. Bahkan pagi-pagi sudah membawakan kita Serabi, makanan khas Solo (thanks
ya mas Dhanny). Hari ini, cukup banyak yang datang ke
stand, baik itu untuk konsultasi tarot, ataupun sekedar
ngobrol dan berkenalan. Di antaranya ada Darma Sutanta,
tarot reader senior asal Surabaya.

KTJ di FSI
Hari ketiga adalah hari minggu. Kami menunggu selesainya car free day untuk berangkat. Sebenarnya,
penginapan kami di Griya Kentjana cuma sampai minggu,
krn semua peserta festival check out hari itu. Tapi panitia
sangat baik mencarikan kita hotel agar bisa istirahat sampai kami pulang keesokan pagi. Maka kami pun pindah ke
hotel Nasional. Setelah meletakkan barang di hotel Nasional, kami berangkat ke Graha Solo Raya.
Kegiatan di hari terakhir Festival Spiritual Indonesia, adalah workshop tarot yang diasuh oleh Audifax
dan Boni, serta konsultasi yang ditangani oleh Wiendy
dan Diah. Seperti biasa, mas Dhanny Darmawan dari Komunitas Tarot Solo juga sudah bergabung sejak pagi hari.
Kegiatan di festival berlangsung hingga sore hari. Seusai
kegiatan, Wiendy dan Diah melanjutkan rekreasi ke kawasan keraton sambil wisata kuliner, sementara Audifax
dan Boni balik ke hotel Nasional bersama beberapa peserta festival yang masih akan pulang keesokan hari.

Hari keempat, selepas sarapan pagi kami bersiap
ke stasiun Solo Jebres. Kami pulang menggunakan kereta Krakatau yang berangkat siang pukul 10.30 WIB. Perjalanan cukup nyaman, karena kereta tidak sepadat saat
berangkat. Kereta sampai di Stasiun Pasar Senen, sekitar
pukul 22.00 WIB. Selesailah ‘tugas’ ke Festival Spiritual Indonesia.
Tim yang berangkat, terutama dua member muda
KTJ, Wiendy dan Diah, mendapat pengalaman. KTJ sendiri, ini adalah kesekian kalinya bersilaturahmi dengan komunitas tarot di kota lain. Sebelum dengan Komunitas
Tarot Solo, KTJ juga pernah dengan Klub Tarot Surabaya,
Komunitas Full Moon Surabaya, Saung Datu Bandung, Komunitas Orhacles Malang, Komunitas Tarot Semarang dan
Komunitas DewaRoetji Yogyakarta. Senang bisa berjumpa
dan bersahabat dengan komunitas tarot dari kota-kota
lain.
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Apa Itu

Arketipe ?

Arketipe atau Archetype sering menjadi kata kunci penting dalam menjelaskan simbol-simbol dalam tarot.
Namun, apa sebenarnya arketipe? Pada artikel kali ini,
saya akan mencoba mengulas lebih jauh mengenai arketipe. Pemahaman akan arketipe, akan membantu memahami lebih dalam mengenai simbol-simbol dalam kartu tarot, terutama pada major arkana.
Pada ‘archetype in literature’ (1) didefinisikan sebagai imaji, simbol, karakter atau situasi yang muncul dan
sifatnya instingtual serta universal.
Pada kamus online dictionary.com (2) setidaknya
arketipe mengandung dua pengertian:
1. Pola asli atau model yang merupakan asal segala bentukan sesudahnya dari jenis yang sama yang disalin atau
di mana mereka didasarkan, model atau bentuk pertama,
prototipe.
2. (dalam psikologi Jung) ide kolektif mewarisi pola pikir,
gambar, dll, yang sifatnya universal dan hadir dalam jiwa
individu.
Sedangkan menurut wikipedia (3) , pengertian arketipe adalah
1. Sebuah pernyataan, atau pola perilaku, sebuah prototipe yang di atasnya lain disalin, bermotif, atau ditiru.
2. The Platonis Gagasan filosofis, mengacu pada bentuk-bentuk murni yang mewujudkan karakteristik mendasar dari suatu hal.
3. Dalam psikologi Jung, arketipe mengacu pada ide kolektif mewarisi sadar, pola pikir, gambar, dll, universal hadir
dalam jiwa individu.
4. Arketipe dapat merujuk ke simbol yang senantiasa berulang atau motif dalam sastra, lukisan atau mitologi. Ini
penggunaan istilah menarik dari kedua antropologi komparatif dan Jung teori pola dasar.

Secara etimologis, kata archetype atau arketipe
terdiri dari dua kata yang dijadikan satu, yaitu ‘arche’ dan
‘type’. Kata ‘arche’ banyak digunakan dalam filsafat, terutama untuk menjelaskan sesuatu yang mendahului ‘Ada’,
atau apa yang mendahului ontologi (penjelasan mengenai
keberadaan). Artinya, di luar apa yang bisa kita cerna dan
kita pahami sebagai hal-hal yang ada, diasumsikan ada sesuatu yang mendahului ‘Ada’. Misalnya, sebelum muncul
bentuk-bentuk yang memiliki arti spiritual, ada sesuatu di
luar bentuk-bentuk itu sebelum menyatakan dirinya. Kata
‘type’ menjelaskan lebih jauh. Kata ini umum dipahami
sebagai ‘bentuk’ atau ‘sesuatu yang terbaca’. Sering pula
dipahami sebagai huruf. Dengan demikian, archetype
adalah bagaimana sesuatu yang mendahului ‘ada’ itu
kemudian menyatakan dirinya dalam bentuk yang dapat
terbaca manusia.
Tarot reader, sering menjelaskan arketipe dalam
kaitannya dengan teori psikologi analitik dari Carl Jung.
Namun sebenarnya, jauh sebelum Jung, filsuf Yunani Plato, sudah menjelaskan mengenai ‘arche’ ini, meski dengan istilah yang berbeda. Plato menggunakan istilah ‘idea’
untuk menggambarkan apa yang simetri dengan ‘arche’
ini. Meski demikian, Plato belum bicara detil mengenai
‘type’ atau bentuk-bentuk simbolis yang sering diambil
sebagai perwujudan arche tersebut.
Dalam postrukturalisme, kita bisa makin mendalami penjelasan mengenai archetype. Walau tidak secara
khusus mendapat tempat, namun bagaimana postrukturalisme memberikan tempat pada Other sangat membantu. Penerjemahan Other ke dalam bahasa Indonesia,
bisa sekaligus menjadi dua kata, yaitu ‘Liyan’ dan ‘Antara’.
Artinya, sesuatu yang lain ini bukan di luar sana melainkan berada di antara kita. Other bukan bicara mengenai
sesuatu di planet lain, melainkan apa yang tak tercerna
realita di pikiran namun memiliki eksistensi di antara kita.
Keberadaannya di luar ‘Ada’, namun menjadi asal dari apa
yang ada.

(1) Archetype in Literature; retrieved 5 September pukul 9.57 WIB; online documents: http://www.chattcougar.com/ahamlett/Archetypes%20
in%20Literature.pdf
(2) Definisi Arketipe; Retrieved 5 September 2013 pukul 9.27 WIB; online documents: http://dictionary.reference.com/browse/archetype
(3) Definisi Arketipe; retrieved 5 september 2013 pukul 9.30 WIB; online documents: http://en.wikipedia.org/wiki/Archetype
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oleh
Joscev Audivax
“Archetype adalah bagaimana sesuatu
yang mendahului ‘ada’ itu kemudian menyatakan dirinya dalam bentuk yang dapat
terbaca manusia.”
Manusia, pertama kali belajar mengenali Other
adalah dari kelahirannya. Saat masih berwujud janin dan
berada dalam kandungan, tidak ada konsep Other, karena semuanya satu. Sang janin menyatu dengan alam yang
melingkunginya, yaitu tubuh ibu. Kemenyatuan ini membuat tak ada konsep Other pada bayi dalam kandungan.
Namun, sejak lahir ke dunia, maka manusia belajar konsep Other, bahwa ada hal yang lain yang bukan dirinya.
Dan Other pertama, adalah ibunya sendiri. Ketika melepaskan diri dari tubuh ibu, maka tubuh ibu merupakan
‘Yang-Lain’ yang pertama kali dikenali bayi. Itulah mengapa Lacan mengelaborasi kata ‘other’ menjadi ‘m/other’, yang artinya ibu (mother) adalah other pertama yang
dikenali bayi yang baru lahir, ditandai dengan tanda garis
miring yang memisahkan huruf ‘m’, simbolisasi bayi yang
memisahkan dari tubuh ibu saat kelahirannya.
Memelajari The Other, adalah memelajari apa
yang berada di luar ‘ada’, termasuk memelajari archetype. Saat tarot reader melihat simbol-simbol dalam
kartu tarot, maka saat itulah ‘Sang Lain’ yang berada di

luar ‘ada’ ini tengah berbicara padanya melalui ‘type’
atau simbol-simbol. Sebenarnya, jika ditelaah lebih jauh,
mekanisme kerja Semesta adalah berkomunikasi dengan
penghuninya melalui simbol-simbol. Bahasa simbol inilah
yang kemudian menjadi sesuatu yang melampaui batas
antara ‘ada’ dan ‘tiada’. Namun seiring manusia semakin
modern, kemampuan membaca bahasa simbol pada Semesta ini menjadi hilang.
Dalam agama maupun bentuk-bentuk spiritualitas lain, persoalan membaca sesuatu yang mendahului
‘ada’ ini sebenarnya menjadi inti. Barangkali itulah mengapa Sang Ilah hadir dalam empat huruf mati yang dapat
terbaca namun tak terucap. Barangkali itulah mengapa
dalam Injil Yohanes, penciptaan alam semesta dikatakan
sebagai en arche en ho logos, atau pada mulanya adalah
yang terbaca dan menjadi pengetahuan. Barangkali itulah
mengapa perintah bagi manusia adalah “Bacalah!”.
Barangkali itulah, mengapa bentuk-bentuk pembacaan tanda seperti tarot, muncul untuk membantu manusia.

Tentang Joscev Audivax
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. Telan menulis delapan buku, salah
satunya adalah “Psikologi Tarot” yang ditulis 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 menghubungi di 0888 8910 069 atau email

audivacx@yahoo.com
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SEBUAH PERKEMBANGAN!
Tarot Journey
satu tahun
Indonesia

Dengan muncul edisi The Lovers ini,

sudah genap berusia
. Oleh karena
itu, kami telah membuat perkembangan di berbagai hal sesuai dengan masukan dari para pembaca
semua.

Pertama

, kami
memiliki FB Page Tarot Journey Indonesia dan account twitter TJIndonesia.
Silahkan di like dan di follow untuk
menerima update terkini soal majalah
kita.

Kedua

, kami menambah
tim kami dengan dua orang yang sudah
terbukti kompeten di bidangnya.

http://www.facebook.com/TarotJourneyIndonesia

@TJIndonesia

Leonardo
Rimba

Merupakan ketua dari Komunitas Spiritual Indonesia, sebuah kelompok spiritual terbesar dan variatif di Indonesia.
Dia bergabung sebagai kontributor inti
dalam Catatan Joko Tingtong.

Wiendy
Nathalia

Pengurus dari LIght Givers Corp, dan
dia bergabung disini sebagai Public
Relation and Marketing Specialist.
Masih banyak ide perkembangan lainnya yang akan diimplementasikan seperti ada blog sendiri
supaya para pembaca lebih mudah mendownload majalah ini, dan juga akan dibuat video promosinya sendiri. Tapi sekali lage, ini masih dalam rencana pengembangan yang tentunya kami harapkan cepat terwujud.
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Ketiga

, setelah satu tahun ini..., kami mengumpulkan artikel yang telah ditulis dan
masuk ke majalah Tarot Journey ini baik dari kontributor inti maupun kontributor tamu. Ternyata terkumpullah 13 penulis dengan 39 artikel da 390 halaman!
Dengan demikian, kami telah meliris buku TAROT JOURNEY: JOURNAL 2012 2013. Tujuannya, selain sebagai memento bagi para penulis yang sudah berkontribusi, juga
agar pembaca yang menginginkan versi fisik dari Tarot Journey, dapat memperoleh kumpulan
tulisan setahun tersebut dalam sebuah buku.

Untuk buku ini, kami meliris dengan 2 format.

DIGITAL
FISIK
Rp 140.000

Format
, bisa anda download secara
fudoh di http://rendyfudoh.com/?page_id=560
Sedangkan format

GRATIS

di web rendy

nya bisa anda pesan ke AtarotBoy di 085747138075 seharga
.

Dan masih akan ada banyak perkembangan lagi di waktu kedepan. Namun semua itu tidak bisa terjadi
tanpa dukungan dan masukan para pembaca semua. Oleh karena itu, kami mengucapkan banyak terima kasih
kepada para pembaca yang tidak lelahnya memberi kritik dan masukan kepada kami. Teruslah mendukung
dan kami akan semakin bertransformasi menjadi satu - satunya majalah tarot di Indonesia yang konsisten dan
berkembang dengan motto :

LEARN, SHARE, COLLABORATE !
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