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DAFTAR ISI

PPrakatarakata
Hai Sobat, 
Sejahtera di Bumi dan Damai bagi kita semua.

MG Magz merupakan sebuah e-magazine yang berisi kumpulan artikel dan informasi seputar ilmu Divina-
si, baik Divinasi Barat maupun Divinasi Timur.  Adapun majalah ini adalah pengembangan dari e-magazine 
TAROT Journey yang tidak hanya berisikan informasi perihal Tarot saja, tetapi juga berbagai disiplin ilmu 
Divinasi.

MG Magz hadir untuk memberikan berbagai informasi dan sharing pengalaman dari para praktisi yang 
telah menguasai bidangnya dengan baik dengan harapan dapat menambah khazanah pengetahuan yang 
dapat dipertanggung jawabkan secara moral kepada para pembacanya. 

Setiap edisi yang kami terbitkan, dipastikan akan diberikan secara cuma-cuma kepada setiap pembaca 
melalui link yang tersedia, dan boleh untuk disebarluaskan. Pun kepada rekan-rekan praktisi yang ingin 
menginformasikan kegiatannya di majalah ini, kami akan menyediakan halaman khusus secara gratis 
tanpa dipungut biaya dan membebankan fee dalam bentuk apapun. Silahkan untuk dapat menghubungi 
kontak redaksi yang tersedia di akhir halaman. 

Salam Hangat,
Enda Tjoe 
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“ Pelajari sebelum 
Menilai “

Sebuah praktik kebijaksanaan yang sangat langka

Penulis : Rendy Fudoh

01
“ Kamu jangan main – main Tarot lagi, 
Tuhan tidak suka kamu main – main itu.”

“ Yesus melarang”

“ Dewa-dewi tidak suka “

Demikianlah sedikit dari kata-kata yang 
seringkali diucapkan oleh beberapa ahli 
spiritual dan pemuka agama yang saya 
temui. 

Pada akhirnya bukan rasa tidak suka 
yang saya rasakan, melainkan rasa 
‘lucu’ yang muncul dalam benak saya. 

Sebuah perasaan ‘lucu’ akan suatu ke-
sadaran, kalau memang sebagian para 
ahli spiritual dan pemimpin agama yang 
pernah saya temui setidaknya, memiliki 
pola yang sama : 

Merasa tahu akan banyak hal, dan Merasa tahu akan banyak hal, dan 
langsung memberikan penilaian langsung memberikan penilaian 
tanpa konfirmasi atau bertanya tanpa konfirmasi atau bertanya 
terlebih dahulu.terlebih dahulu.

Belajar ilmu Spiritual dengan jiwa Ilmuan & Peneliti

Ketika baru belajar tarot dan berbagai pengetahuan pen-
damping lainnya dari berbagai literatur, saya selalu me-
nekankan berulang–ulang kepada diri sendiri akan pent-
ingnya bersikap kritis dan mencari tahu sedetail mungkin.  
Dengan kata lain, belajarlah layaknya seorang peneliti.

Jiwa ‘Ilmuwan dan Peneliti’ yang saya dimaksud disini ada-
lah sikap pribadi untuk :

Pertama, melihat segala sesuatu dengan kaca mata netral 
tanpa prasangka sama sekali, seburuk apapun konotasi 
atau anggapannya.

Kedua, kesadaran akan sebanyak apapun kita menimba 
ilmu, mungkin saja ada pengetahuan lain yang terlewatkan. 
Mungkin ada pendekatan yang baru, mungkin ada pandan-
gan yang baru, mungkin ada detail atau bahkan mungkin 
ada ilmu baru yang kita sama sekali belum tahu.

Ketiga, kesadaran bahwa ilmu pengetahuan itu selalu 
berkembang. Sesuatu yang dianggap buruk 10 tahun yang 
lalu, mungkin menjadi sesuatu yang bermanfaat di masa 
sekarang. 

Saya sendiri memakai pendekatan ‘Ilmuwan & Peneliti’ da-
lam melihat berbagai aliran kepercayaan yang ada dan juga 
variasinya. Sehingga apabila saya melihat berbagai bentuk 
ritual, doa, penyebutan, dan tradisi lainnya yang berbeda 
dari yang saya ketahui, sepanjang maksud dan tujuannya 
sama/mirip, saya menganggap itu semua adalah variasi 
yang lahir dari perkembangan pemahaman yang ada, sesuai 
kebutuhannya saja.

Contoh lain, dalam praktik pembacaan kartu Tarot, ketika 
saya menemukan ada pembaca lain yang menggunakan 
cara yang berbeda, atau memaknai suatu kartu berbeda 
dengan cara saya memaknainya, saya pun santai aja sepan-
jang memang inti utamanya masih mirip – mirip.

3 4



“Ikut cara saya pasti akan lebih baik, “Ikut cara saya pasti akan lebih baik, 
yang lain kamu pasti tersesat”yang lain kamu pasti tersesat”

“Hanya ada 1 Ajaran terbaik, dan kalo “Hanya ada 1 Ajaran terbaik, dan kalo 
mengikuti jalan ini pasti kamu akan    mengikuti jalan ini pasti kamu akan    

masuk surga”masuk surga”

“Ikuti saja Ajaran saya, pasti bener. yang “Ikuti saja Ajaran saya, pasti bener. yang 
lain kamu akan sengsara”lain kamu akan sengsara”

..........

... Kecap (Ajaran) Saya 
adalah yang Terbaik ...

Contoh-contoh kalimat di atas adalah yang pernah 
saya temui sepanjang karier saya menjadi Tarot  
Reader, dan tentunya segala bentuk penyampaian se-
cara ‘halus’ lainnya bertujuan mengatakan ajarannya 
yang Terbaik. 

Dengan motivasi beragam juga, tak jarang seorang 
guru agama/spiritual memiliki sikap mengajar yang 
menekankan untuk menerima ajaran guru/pembimb-
ingnya 100% dan benar – benar tanpa mengkritisi/
mempertanyakan ajaran tersebut,  bahkan berusaha 
menghancurkan pribadi murid yang mencoba kritis.

Jarang sekali saya melihat, ada pelaku spiritual atau-
pun pemimpin agama yang mengakui ajaran lain sama 
baiknya dengan ajarannya.

Dampaknya bagi kita para pelaku ‘spiritual lurus’ baik 
itu tarot reader, ahli kejawen, ahli feng shui, bah-
kan seorang ahli yoga pun, banyak menjadi sasaran 
judgement sesama praktisi dengan memberikan label       
‘abal-abal’ dan lain sebagainya. Dampak luasnya   da-
lam masyarakat tidak jarang yang mengatakan bahwa 
kita adalah antek – antek setan/ iblis yang menyesat-
kan orang lain.

Membangun mental Ilmuwan 
& Peneliti mulai dari diri sendiri

... Perlakukan orang lain sebagaimana ... Perlakukan orang lain sebagaimana 
kamu ingin di perlakukan ...kamu ingin di perlakukan ...

adalah merupakan Golden Role dalam menjalani semua 
aspek kehidupan kita. Tentunya kita semua tidak suka 
ketika di-judge negative mengenai apa yang kita kerja-
kan sebagai praktisi tanpa mencari tau dulu kebenara-
nya.

Oleh karena itu, untuk mengikis berbagai prasangka 
akan konotoasi negative akan profesi yang kita jalank-
an, mulailah dengan membiasakan diri untuk melihat 
semua ajaran dan profesi dengan kacamata yang ne-
tral.

Dan apabila kita ingin menilai sesuatu itu benar/salah, 
lurus/sesat, bermanfaat baik/buruk, nilailah setelah 
kita mengetahui pesan yang dimaksud, pelajari latar 
belakangnya sedetail mungkin, dan cermati juga berb-
agai referensi yang digunakannya.

Menurut saya pribadi, apabila kita memiliki waktu un-
tuk menjduge profesi orang lain, maka sebenarnya kita 
punya waktu untuk mempelajari dan meneliti profesi 
tersebut.
 
Yang membedakan semua itu hanyalah motivasinya.., 
antara bermotivasi untuk sama – sama belajar dan 
berkembang sebagai manusia, atau sebenarnya hanya 
bentuk ego meyakinkan diri sendiri bahwa ilmu penge-
tahuan yang dipegang adalah yang terbaik. 
-RendyFudoh-
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“ Bedakan
Guru dan

Ilmu “

Penulis : Ki Suro / Ditarotaja

Kecenderungan kagum pada sosok Guru 
lebih besar dari ketertarikan pada ilmunya

Dalam tradisi pembelajaran ilmu spiritual pada mas-
yarakat Jawa kebanyakan dilakukan secara lisan,  jadi 
murid harus datang dan mengamati kehidupan gurunya 
sehari-hari (Nyantrik). 

Ada pula konsep Ngenger yaitu ikut hidup di rumah Guru 
dan mengerjakan semua hal seperti pembantu baik dari 
kerja fisik sampai disuruh apapun siap. Murid tipe ini bi-
asanya pengelana yang mencari ilmu dan memasrahkan 
semua kehidupannya pada gurunya sambil dia belajar. 
Bahkan kadang asal-usul murid yang model ini tidak ter-
lacak karena hanya orang rantauan saja.

Metode belajar Ngenger ini hanya mengunakan waktu 
sebagian disela kehidupannya pada guru, dan guru bi-
asanya tidak langsung menganggap dia murid sebab dia 
hanya Ngenger (numpang hidup). Setelah tugasnya sele-
sai biasanya dia duduk agak jauh sambil mendengarkan 
guru yang sedang mengajar murid-muridnya. Nguping 
dan ngamati adalah cara orang Ngenger menimba ilmu 
bahasa kasarnya mencuri ilmu.

Berbeda dengan Nyantrik atau biasa disebut cantrik, 
sering kali mendapat posisi khusus di samping gurunya 
terutama dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu baik profe-
sional maupun non profesional (sambatan)

Bentuk keterlibatannya dengan menjadikan dia asisten 
atau orang yang dipercaya membantu dan perpanjangan 
tangan sang guru. Proses ini secara langsung mengasah 
dan meningkatkan kemampuan sang murid sehingga ke-
tika belajarnya sudah selesai, yang kemudian sang murid 
madeg  (mandiri mempraktikkan ilmunya) sudah luwes 
(pantas).

Dalam belajar ala Jawa dikenal juga dengan istilah ‘Sen-
diko Dawuh’ (menerima perintah). Ini adalah konsep loy-
alitas murid dan bentuk kesetiaan murid terhadap guru, 
sehingga semua perintah sang guru tidak pernah ditolak 
atau dibantah. Bentuk pengajaran jawa bukan diskusi 
guru dan murid namun terpusat dari guru kemurid. Seh-
ingga murid hanya nadahi (menerima) semua wejangan 
(nasehat) dari sang guru. Ada juga istilah dalam mas-
yarakat jawa ‘Ngelmu iku kelakone kanthi laku’ (belajar 
ilmu itu baru bisa terwujud dan tercapai jika dijalani) . 
Konsep ini sebuah penegasan bahwa masyarakat Jawa 
itu sangat empiris (sesuatu harus dialami). Jadi diskusi 
apalagi berdebat tentang ilmu tidak menjadi penting.

Pada tahap awal belajar spiritual, kecenderungannya 
seseorang akan sulit untuk membedakan sosok guru 
dan ilmu. Mereka akan pada sosok gurunya, suka den-
gan cerita-cerita gurunya dan pencapaian-pencapaian 
yang didapat gurunya daripada mempelajari ilmunya 
hingga seorang guru tersebut terbentuk sosok dan ci-
tranya.

Typical murid seperti ini, cocok jadi corong yang sema-
kin membuat nama gurunya terkenal, namun lupa bah-
wa niat dia awal dia belajar.
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Masyarakat jawa juga mengenal yang disebut ilmu ‘Titen’ (mengamati atau menandai peristiwa). Titen 
atau Niteni merupakan cara atau metode yang digunakan masyarakat jawa untuk mengamati pola diri, 
diluar diri serta semesta alam, dari ilmu titen ini kemudian banyak lahir bentuk kesadaran masyarakat 
Jawa seperti : Wuku, Mongso, dan Weton ini hasil dari ilmu Titen.

Niteni, menjadi salah satu kebiasaan masyarakat Jawa yang sering di metaforkan dengan sikap ‘Eling 
lan Waspodo’ (ingat dan waspada), ingat akan Gusti yang Maha Agung lewat pola semesta alam, waspa-
da pada semua hal yang bisa saja terjadi, yang buruk bisa terlihat baik dan sebaliknya. ‘Kencono Katon 
Lungko’ (emas terlihat seperti tanah). 

Pola belajar yang intens inilah yang membuat masyarakat Jawa sangat hormat pada sosok Guru, bah-
kan seorang murid bisa tau kebiasaan-keniasaan Gurunya, hal atau sesuatu yang disukai atau tidak 
disukai oleh Gurunya. Dititik ini mulai ada jebakan baru bagi seorang murid apakah dia mampu mem-
bedakan ilmu dari Guru yang dia pelajari atau atau larut pada figur sosok Guru. Selama figur guru yang 
diambil sikap baik masih oke namun jika yang diambil adalah semua sikap hidup gurunya bisa jadi 
repot. Bayangkan kalau guru tidak suka warna merah namun tidak dia jelaskan alasannya dan murid 
ikut-ikutan tentu bisa benci sama minuman bersoda yang bernama fanta. Apalagi memodel guru se-
cara spiritual yang dalam dan memodel bahayanya bisa penyakitnya juga ikut termodel.

Kesimpulannya, Guru adalah orang yang harus kita hormati, sebab Dialah sumber yang kita timba 
ilmunya, namun tidak semua harus diambil, sebab jalan hidup dan pilihan hidup dia belum tentu cocok 
dengan dirimu.
-Andreas Teguh-
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“ Kejawen “

Sebuah pandangan yang sering 
disalahpahami

Penulis : Animus Tarot

Satu pertanyaan menggelitik datang dari 
teman lama, yang lama juga tidak saling 
berkomunikasi.  Dia bertanya apakah saya 
kejawen ?  lalu “seberapa kejawen kah 
kamu?” tanyanya ... 

Wah ini.... Sebenarnya apa sih itu kejawen 
? Hal ini yang sering disalahpahami oleh 
banyak orang.  Apakah itu sebuah agama 
? Sebuah kepercayaan ? 

Kalau dalam pandangan saya pribadi,  
kejawen adalah sebuah pandangan dan 
ajaran hidup. Kejawen bukanlah agama 
kalau dipandang dari sudut pandang dan 
definisi agama saat ini, yang mana harus 
punya kitab suci, dan lain sebagainya.. ini 
berbeda.

Mungkinkah menjalankan pandangan dan 
praktek kejawen sambil tetap memeluk 
agama ? Mungkin bisa, mungkin tidak, 
semua tergantung pada pribadi mas-
ing-masing. Saya tidak akan membahas 
ini karena tentu berbeda pandangan dan 
pengertian tiap orang tergantung dalam 
pemahamannya di masing-masing hal 
tersebut. Salah satu topik sensitif yang 
mungkin akan memicu perdebatan yang 
bagi saya tidak perlu. Dan pula itu bukan 
yang akan kita bicarakan disini.

Lalu seberapa kejawen-nya kah Saya ? 
Waiinii lagi.. Parameter apa yang bisa 
menjadi ukuran seberapa kejawennya 
seseorang? Saya rasa kok tidak ada, dan 
sulit menentukan.  Dan daripada bers-
pekulasi yang tidak penting lebih baik kita 
coba kenali dan pahami makna dibalik 
praktik praktik kejawen yang sering di 
salah artikan dalam pandangan umum.

Ada beberapa hal yang sering disalahpahami, terutama hal hal yang 
memang terlihat / tangible di permukaan, kali ini kita akan membahas 
sedikit diantaranya..

Sesajen 
Sesajen, salah satu hal yang sering disalahpahami oleh kebanyakan 
orang, terlebih dengan cap sebagai penyembahan ke sosok yang selain 
Tuhan lah, memberi makan demit / jin lah, dan lain sebagainya. Oke 
kita tidak akan membahas kenapa pandangan seperti ini muncul ya...

Sesajen bagi orang Jawa yang memahami tradisi Jawa adalah perwu-
judan doa, jadi bagi kami doa tidak hanya diucapkan saja, tapi kami 
merasa lebih dekat dengan Tuhan sebagai tujuan doa kami ketika doa 
ini ada dalam wujud riil dalam bentuk simbol atau lambang-lambang 
fisik. Wujud fisik seperti tumpeng, bunga setaman, dan lainnya melam-
bangkan kesungguhan tekad, upaya serius, dan ketabahan yang diya-
kini dapat membuat doa terkabul. Akan tetapi niat dan makna dibalik 
tradisi ritual tersebut sering dianggap sebagai kegiatan asal ngikut 
saja,  sikap menghamburkan, dan bentuk kemubadiran, dst.

Misalnya dalam tradisi Jawa ada tumpeng berbentuk kerucut dengan 
segala kelengkapannya, Tumpeng konon berasal dari sebuah singka-
tan ‘yen metu kudu mempeng’ yang bila diterjemahkan dalam bahasa 
Indonesia,  berarti ‘ketika keluar harus sungguh-sungguh semangat.’. 
Artinya sebuah niat dan keinginan ketika sudah “dikeluarkan” ya ha-
rus semangat dalam mengejarnya. Berwujud kerucut melambangkan 
mengerucutnya upaya dan doa ke Tuhan Sang Pencipta. Selain itu ada 
lauk ayam ingkung (utuh) perlambang manekung atau kesungguhan, 
dimasak bumbu kuning perlambang “wening” nya atau beningnya hati, 
dilengkapi dengan areh / santan kental perlambang kesabaran (sareh-
ing ati) dalam mengupayakan semuanya.
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Selain tumpeng juga ada bunga setaman yang juga ti-
dak kalah banyak makna simbol dan perlambang filo-
sofis nya, seperti bunga mawar merah dan putih yang 
melambangkan “dumadine jalma menungsa”  yang 
berarti proses lahirnya manusia ke dalam dunia fana. 
Bunga melati yang berisi nasihat “Rasa melat saka njero 
ati”. Nasihat ini bermaksud untuk mengucapkan     se-
suatu sesuai isi hati. Dalam kata lain, biasakan berkata 
jujur ketika hendak mengucapkan sesuatu. Kaya sekali 
bukan nasihat yang terwakili dalam simbol simbol ben-
tuk fisik bunga yang memberi sensasi juga pada indra 
penciuman kita ?
 
Jadi dalam tradisi Jawa, kami membuat sesajen bukan 
sebagai penyembahan terhadap apapun itu selain Tu-
han, tetapi sebuah doa yang diberi wujud, dalam bentuk 
simbol yang tetap ditujukan kepada Sang Pencipta. 

Keris
Keris juga sering di 
salahpahami dalam 
konteks menyekutu-
kan Tuhan, menga-
kui atau menyembah 
barang yang diang-
gap keramat lah, 
dan lain sebagainya. 
Tapi sesungguhnya 
hampir sama den-
gan sesajen, keris 
ini juga sebenarnya 
perwujudan doa, be-
danya keris bersifat permanen (tahan lama), sedangkan 
sesajen tidak.  Keris sendiri dalam khasanah persen-
jataan sebenarnya bukanlah alat perang utama me-
lainkan sebagai senjata terakhir bila kepepet dan lebih 
banyak berperan sebagai simbol, simbol status dan juga 
simbol doa / permohonan si pemilik keris.

Dalam keris ada banyak sekali variasi bentuk (dhapur), 
pamor (corak bilah) dan ornamen lain nya. Bentuk dan  
corak bilah keris sering memuat   doa dan permohonan,

misalnya keris dengan dhapur (bentuk) Tilam sari, yang 
artinya alas / dasar yang baik, memuat doa keinginan 
sang empunya agar pusaka ini bisa menjadi dasar pegan-
gan supaya kehidupannya lebih baik. Lalu lain lagi dengan 
pamor (corak bilah) semisal pamor “udan mas” yang men-
gandung doa supaya rejeki selalu datang dengan deras 
seperti hujan emas. 

Diyakini, Empu (pembuat keris) dari dulu membuat keris ini 
juga tidak sembarangan, tidak asal bikin seperti membuat 
benda tajam lainnya, melainkan dengan seksama memilih 
hari baik (tentu pemilihan ini dasarnya adalah saat dirasa 
terbaik memohon kepada Tuhan agar semua pekerjaan 
lancar), memilih bahan dan mulai mengerjakannya.

Seringkali pamor bilah keris juga didapat dengan tanpa 
disengaja, yang disebut sebagai “pamor tiban”, yang di-
anggap sebagai pertanda dan anugrah dari Yang Kuasa. 

Proses pembuatan ker-
is seutuhnya bukan 
saja proses menghasil-
kan benda, tapi sebuah 
rangkaian ritual yang 
cukup rumit. Maka 
hasilnya pun merupa-
kan sebuah perwujudan 
riil dari ritual doa terse-
but. Ini yang membuat 
keris diyakini sebagai 
benda yang memiliki 
tuah, karena proses 
nya, bukan karena dia 

Menjadi tempat tinggal makhluk tertentu. Nah dari con-
toh dua hal tersebut diatas saja banyak sebenarnya ke-
salahpahaman pandangan umum yang akhirnya  menja-
dikan kejawen ini seperti terdegradasi maknanya. Seolah 
adalah bentuk kebodohan, bentuk pemborosan, dan ben-
tuk penyekutuan Tuhan, yang sebenarnya hanya karena 
mereka tidak tahu makna dibaliknya saja. Padahal di balik 
itu banyak ornamen kebudayaan Jawa dan praktik kejaw-
en yang sebenarnya adalah perwujudan yang cantik akan 
sebuah doa.
-Fied Pratama Adi- 
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“ FengShui “

Ilmu atau Ramalan ?

Penulis : Rendy J. Chow

Apa itu FengShui ?

FengShui adalah seni dan ilmu pengetahuan Tiongkok tradision-
al tentang harmonisasi dengan lingkungan. Berakar pada kebu-
dayaan Tiongkok dan filosofi Tao, FengShui adalah cara melihat 
dan berinteraksi dengan energi alam semesta. Fengshui     beras-
al dari 2 kata, Feng (angin) dan Shui (air). 

Ilmu ini mulai dipraktekkan secara profesional sejak dinasti TANG. 
Master FengShui tertua yang tercatat dan terkenal ialah master 
Yang Yun Sang. Master Yang merupakan penasehat umum di ista-
na kaisar Hi Tsang (888 SM). Master Yang menitik beratkan ilmu 
ini berdasarkan bentuk gunung, arah aliran air dan arah keluar 
masuk angin. 

Kenapa air dan gunung? Karena air adalah sumber kehidupan, 
tanpa makanan, manusia masih bisa bertahan hidup beberapa 
hari, namun jika air juga tidak ada, keadaannya akan berbeda, 
Sedangkan gunung berguna untuk melindungi daerah tersebut 
dari cuaca buruk seperti angin dan topan. Pentingnya air dan 
gunung pada saat itu, mendorong orang cenderung mendirikan 
rumah di sepanjang aliran sungai dengan rumah mengarah ke-
pada air  (dilambangkan burung hong/phoenix) dan bagian be-
lakang terdapat gunung (dilambangkan kura-kura hitam).

Fengshui bukanlah media atau alat untuk meramal melainkan 
cara agar manusia bisa hidup damai aman tanpa melawan hu-
kum alam. Fengshui mengatur tata letak serta menghitung energi 
dalam suatu ruangan atau bangunan dalam dimensi dan dekade 
tertentu yang mana semuanya ada hitungannya serta pakem 
(formula/rumus) bukan memakai intuisi atau prasangka, jika ada 
seseorang yang mengaku praktisi FengShui tetapi tidak memakai 
hitungan yang jelas serta tidak bisa di jelaskan, sudah pasti itu 
praktisi “ABAL-ABAL”.

Tehnik perhitungan Fengshui biasanya dibagi menjadi 2 aliran 
utama yaitu : tehnik San He (menitik beratkan pada bentuk tanah 
serta air) dan tehnik San Yuan (menghitung pergerakan bintang 
dan energi yang ada di langit). San He biasanya tidak berubah dan 
konstan hitungannya akan tetapi jikalau San Yuan akan berubah 
sesuai dengan perubahan benda-benda di langit. Nah, praktisi 
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biasanya akan menggunakan 1 rumus tertentu sesuai 
dengan kondisi rumah dan orang yang akan  menem-
patinya. 

Jika kita percaya bahwa sebuah rumah bisa memberi-
kan kebahagiaan kepada penghuninya atau tidak, maka 
kita juga harus menjadi realistis. Dalam menggarap se-
buah rumah berdasarkan FengShui, tentunya kita tidak 
boleh berdebat kusir. Patokan atau pakem itulah yang 
harus dituruti. Pointnya adalah jikalau pembaca ingin 
rumahnya diaudit oleh seorang praktisi FengShui ada 
baiknya tidak mendebat pakem-pakem yang dibawa 
oleh sang praktisi. Kerena membangun sebuah rumah 
sendiri semestinya sangat bersifat individual demikian 
juga FengShui sifatnya terlebih sangat individual kare-
na akan disesuaikan dengan hitungan si tuan rumah / 
pemilik rumah masing-masing.

Karena itu jika kemudian ada yang berkata bahwa 
FengShui itu tak perlu karena denah rumah yang katan-
ya jelek itu ternyata tidak apa-apa, memang bisa saja 
terjadi. Seperti yang saya utarakan di atas, tiap rumah 
mempunyai sifatnya sendiri-sendiri terhadap individu 
yang mendiaminya. Tak bisa di sama ratakan. Artinya 
sebuah rumah mungkin saja mempunyai pengaruh jelek 
terhadap seseorang, tetapi tidak untuk seseorang yang 
lainnya.

Mengapa FengShui itu perlu ?

Jawabannya adalah karena kita ingin menjadikan rumah 
yang kita bangun itu bisa sebagai tempat teduh yang 
mengembirakan buat anak cucu kita juga. Sehingga ru-
mah kemudian tidak hanya berarti sebuah kotak kardus 
yang kalau tidak diperlukan lagi kemudian dilipat dan 
dibuang ke keranjang sampah. Atau yang habis kita pa-
kai lantas tidak berguna kemudian kita buang begitu saja. 
Rumah yang kita inginkan jadi sebaliknya, kita harapkan 
bisa memberikan perasaan aman kepada penghuninya. 
Misal saja penghuninya tak suka bertengkar satu sama 
lain tanpa satu sebab yang penting. Tidak sakit-sakitan 
terus menerus sepanjang tahun. Sakit, sembuh, sakit lagi. 
Yang penting kemudian kita renungkan adalah, bahwa 
FengShui itu tadi, sangat erat sekali kaitannya dengan 
soal keuangan. Mengapa sebuah rumah bisa membuat 
penghuninya boros dalam soal keuangan? Bukankah ini 
sangat penting untuk ditelusuri? Bukankah sepanjang 
hidup manusia selalu bersusah payah untuk mencari 
uang guna dapat menghidupi dirinya sendiri dan anggota 
keluarganya? Bukankah kedamaian menjadi impian tiap 
insan, termasuk juga pembaca? Demikian juga bukankah 
soal keuangan menjadi tujuan kita semua agar kita bisa 
meningkatkan kesejahteraan kita semua. Naaaaaaah,    
itulah tujuan dari pembicaraan mengenai FengShui yang 
“sebenarnya”. 
-Rendy J.Chow-
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“ Human Design “

05

No Regret, No Shame
and No Guilt

Penulis : Coach Daniel

Saya mau sharing kepada anda cara mengambil keputusan yang No Regret, No Shame, No Guilt, (baca 
5 menit).

Kali ini saya mau ngobrol soal prasangka (prejudice). Prejudice itu apaan sih? Kalau mengambil definisi 
Rosnow, Ralph L.; Poultry and Prejudice. Psychology Today, prasangka berarti membuat keputusan se-
belum mengetahui fakta yang relevan mengenai objek tersebut. Kok bisa? Prejudice ini terjadi ketika 
seseorang melakukan penilaiannya berdasarkan informasi terbatas yang ada pada memori pikiran-
nya. Jadi seseorang itu berprasangka berdasarkan makna positif maupun negatif dari pengalaman 
pribadinya sebagaimana mereka diajarkan waktu kecil dan pengalaman pribadi sendiri.

Kalau begitu ruginya apa? Tentunya keputusan itu tidak berdasarkan data yang objektif. Tepatnya 
yang menjadi keputusan hanya berdasarkan seberapa berpengalaman mereka yang melakukannya. 
Ujungnya : keputusan bisa menjadi kurang tepat, menjadi bias. Namun sadar atau tidak disadari kita 
melakukannya... Prejudice itu mudah karena bisa cepat dalam mengambil keputusan.

Siapapun dari kita mau berhasil dalam kehidupan kita ; Siapapun dari kita pastilah akan berhadapan 
dengan keputusan-keputusan yang penting... Katakanlah seperti memilih jurusan, memutuskan me-
nikahi seseorang, bekerja sama dengan seseorang, dan keputusan lainnya, keputusan seperti ini akan 
menjadi hal yang penting bagi arah hidup kita mau kemana. Dan ketika memutuskanpun, keputusan itu 
bisa berakhir menyenangkan maupun tidak menyenangkan. Disinilah peran Prejudice menjadi penting.

Mungkin ada sebagian dari kita beranggapan, saya sudah melakukan cek dan ricek, saya merasa su-
dah objektif dalam membuat keputusan, namun tetap saja ada keputusan yang salah. Saya merasa 
gagal dan lain sebagainya. Benar bahkan keputusan yang dirasa sudah objektif sekalipun bisa saja 
salah, bisa saja tidak sesuai harapan. Namun... apalagi kalau tidak objektif... maka disinilah Prejudice 
perlu dipahami.   
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Prejudice dan Human Design
Sebagai praktisi Human Design saya mau ajak anda yang 
baca tulisan ini dengan cara yang lebih ilmiah.  Keterli-
batan ilmu pengetahuan alternatif ini dengan ancient 
technology seperti astrologi, i ching, kaballah, chakra 
menjadikan Human Design seolah-olah alat meramal. 
Padahal jika dipakai dengan benar pengetahuan ini bisa 
membantu kita dalam mengenal diri sejati dalam men-
jalankan hidup.

Sekarang kita bahas dari aspek biologi

Untuk anda yang bingung dengan bagan di atas, se-
derhananya saya mau memberitahukan kalau awalnya 
manusia mengenal lingkungan melalui persepsi (panca 
indera), dari sini sinyal dari lingkungan diterjemahkan 
ke otak, lalu diteruskan ke hormon dan dari sini jan-
tung diperintahkan memompa darah ke tangan dan kaki 
untuk bekerja. Prosesnya akan ada 3 tindakan, fight, 
flight, freeze. Semua proses ini akan sangat cepat dan 
ujungnya seseorang akan membuat Keputusan : akan 
mendekati, menjauhi atau diam (karena tidak bisa ber-
tindak). 

Lalu dimana letak Prejudice ? Nuansa emosi yang begi-
tu tinggi dalam diri manusia membuat bagian Amygdala 
mendominasi (istilahnya keputusan yang terbajak oleh 

amygdala) akibatnya keputusan lebih kepada emosion-
al dibanding memberikan jeda untuk berpikir logis. 
Inilah hal yang dicermati Daniel Goleman dalam buku 
Emotional Intelligence mencermati kalau dalam kesuk-
sesan  seseorang tidak hanya ditentukan dari seberapa 
pintar dia tapi juga seberapa dia bisa mencermati emo-
si-emosinya. 

Lalu kaitannya dengan Human Design... ?

Pakai cara ini dan keputusanmu akan No Regret, No 
Guilt dan No Shame

Ada 3 chakra yang menjadi Awareness Centre dalam 
Human Design. 3 Chakra ini menjadi alarm dalam diri 
manusia akan sensasi lingkungan. Wujud tempat ba-
jak amygdala ini berada pada 3 chakra, ada 21 gerbang 
penyebab yang membuat seseorang bisa melakukan 
prejudice. Hal ini terjadi karena manusia memiliki rasa 
takut. Rasa takut ini menjelma dalam bentuk perilaku 
“gelap” yang dikenal pada Jungian Psychology dengan 
sebutan Shadow. Bentuk shadownya ada berupa rasa 
takut itu sendiri, kecemasan dan kegelisahan.

Mau No Regret, No Shame dan No Guilt kan? Simak cara 
berikut ini.

Sering gak dengar saran seperti, ikuti kata hatimu... 
selintas seperti nasihat bijaksana, akan tetapi kalau 
dipertanyakan... kata hati itu apaan sih? Tidak sedikit 
keputusan yang “katanya” berasal dari kata hati itu pun 
juga berasal dari hasil “pembajakan amygdala” gara- 

gara bisingnya pikiran dan perasaan. Syukurnya Human Design memberikan sebuah metode melaku-
kan keputusan yang autentik sesuai diri kita. Dalam Human Design dikenal istilah Authority, yakni me-
makai tubuh untuk membuat keputusan.  Sebagai seorang praktisi Psikoterapi saya pun mencermati 
cara mengambil keputusan Human Design sejalan dengan Ego State Therapy yang digagas Gordon 
Emmerson. Menariknya setiap dari kita dengan Human Design seperti dapat buku manual dalam mem-
buat keputusan.
   

Lalu bagaimana menghubungkan semuanya?
Pertama, kita perlu mencermati sisi gelap apa yang ada pada diri kita. Sisi gelap tersebut ada dari hal 
yang selama ini kita tekan, umumnya sisi gelap itu muncul dari hal yang membuat kita marah-marah,  
dan pernah gak merasa hal yang buat kita marah-marah adalah ketika bertemu dengan seseorang 
yang “itu-itu saja” dan perilakunya “itu-itu juga” ? Berapa banyak juga dari kita sering sudah berusaha 
menyabar-nyabarkan diri dan anehnya tetap saja tidak berhasil. Seolah-olah dunia banyak orang yang 
bodoh dan bebal dan menghampiri di sekitar kita. Kalo Ya, Coba cara ini ...

Uniknya sisi gelap ini senantiasa datang terus menghampiri kita dan sisi gelap itu hanya berhenti 
mengikuti kita ketika disadari. Saya dapat mengatakan kepada mereka yang memerlukan bimbingan 
Human Design untuk hidup mereka bahwa cara menyabar-nyabarkan diri pada hal yang membuat 
marah hanya membuat bom waktu untuk meledak lebih besar lagi!  Cara untuk mengatasinya adalah 
dengan menerima sisi tersebut merupakan bagian dari diri kita sendiri secara jujur dan utuh.

Sederhananya, seseorang yang terganggu dengan perilaku anak-anak perlu menjinakkan sisi kekanak-
kanakan pada dirinya terlebih dahulu. Human Design sungguh memudahkan dalam mendeteksi asal 
sisi gelap dalam diri kita.  21 pintu yang bikin masalah terbajaknya amygdala bisa dengan mudah dike-
nali. Efeknya lebih mudah juga kita membebaskan diri kita dari sisi gelap itu.

Kedua, Body Intelligence atau Authority menjadi gerbang keputusan yang terbaik untuk masing masing 
kita. Dengan selarasnya pikiran dan tubuh maka keputusan kita adalah keputusan terbaik bagi diri kita 
sendiri. Singkatnya yang ingin saya sampaikan adalah demikian :

Jika anda sudah mengenal Human Design maka akan makin mudah anda membuat keputusan terbaik 
untuk diri anda. Jika anda belum, saya mengundang anda mengenal diri sejati anda lewat Human 
Design. Namun bagi yang belum tau Human Design anda bisa mengurangi masalah prejudice lewat 
mengenali sisi gelap dari diri anda. Caranya mudah, anda selama ini sering marah-marah karena apa? 
Kenali dan selamat bertransformasi dalam membentuk hidup lebih baik.
-Coach Daniel-
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