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“Fear is dangerous, not the Oracle. The Oracle represents the spectrum of the
human condition, the good, the evil, the light, and the dark. Do not fear the
darker aspects of the human condition.

Understand them. The Oracle is a storybook about life, about the greatness of
human accomplishment, and also the ugliness we are each capable of.”

- Jyotish Indonesia-
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Basic Data
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Question : Bagaimana caranya saya bisa meraih cita cita karir saya ?

Main Oracle

Keterbukaan Pikiran [Ga] merepresentasikan energi maskulinnya.

Ketika kartu ini muncul dalam bacaan Oracle Caraka, itu pertanda

Anda melangkah ke peran pemimpin visioner, siap mengarahkan

rakyat Anda menuju tujuan bersama. Anda memiliki visi yang jelas ke

mana Anda ingin pergi, dan sekarang Anda mewujudkan visi itu

dengan dukungan orang-orang di sekitar Anda. Orang lain secara

alami tertarik pada Anda karena Anda karismatik, fokus, dan

bertekad, dan mereka percaya pada Anda dan visi Anda. Mereka ingin
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menjadi bagian dari apa yang Anda wujudkan dan ada di sini untuk

mendukung Anda seratus persen. Anda juga mahir membuat orang

lain melakukan pekerjaan Anda untuk Anda sambil menjaga mereka

tetap berada di samping selama proses berlangsung.

Munculnya Keterbukaan Pikiran [Ga] menyiratkan bahwa sebuah

kesempatan hadir dengan sendirinya bagi Anda, dan Anda sekarang

memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan tersebut. Anda

adalah faktor penentu dalam situasi ini. Jika Anda ingin sukses, itu

akan berhasil. Begitu pula, jika Anda tidak berkomitmen sepenuhnya,

benih ini akan berjuang untuk tumbuh dan berkembang. Anda dapat

menciptakan hasil apa pun yang Anda inginkan, jadi perhatikan niat

dan visi Anda. Anda memegang kekuasaan

Secara lugas kartu ini memberikan pesan bahwa diperlukan

kreatifitas untuk berkarya, nasib dan masa depan anda ditentukan

oleh kemampuan anda sendiri, anda harus berani melangkah dari

situasi comfortzone. Menjauh untuk mendekati cita cita dan karir

anda.

Oracle Support :
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Kartu Ilusi [Pa] termasuk kartu yang mewakili kartu dengan elemen

api. Kartu ini mewakili ketakutan dan ilusi Anda dan sering kali

muncul ketika Anda memproyeksikan ketakutan ke masa kini dan

masa depan Anda, berdasarkan pengalaman masa lalu Anda. Anda

mungkin memiliki ingatan menyakitkan yang menyebabkan tekanan

emosional, dan alih-alih berurusan dengan emosi, Anda

mendorongnya jauh ke dalam alam bawah sadar Anda

Kartulainnya ini juga memberikan sinyal bahwa anda perlu

mewaspadai lingkungan anda, bahkan di lingkungan keluarga sendiri

karena ada potensi bahwa anda sedang tidak disukai berada pada

kondisi atau lingkungan yang sekarang ini.

Kartu Kekuasaan [Ya] adalah simbol kekuatan intelektual dan otoritas

serta memiliki keberanian dan kecerdasan untuk mencapai semua

yang diinginkannya.sekarang

Kartu Kekuasaan [Ya] mendorong Anda untuk menggunakan logika

dan kecerdasan Anda untuk menavigasi jalan ke depan. Anda perlu

membuat keputusan yang tegas dan diteliti dengan baik serta tetap

adil dalam berurusan dengan orang lain. Anda harus mampu

menghadapi situasi apa pun, melihatnya dengan ketidakberpihakan



Jyotish Indonesia
total, dan kemudian mengambil keputusan yang seimbang dan

berwawasan.

Dalam Oracle Caraka ,Kartu Konflik Batin [Ta] biasanya mewakili

konflik dan perubahan.Kartu ini menunjukkan bahwa Anda berada di

tengah-tengah pertempuran, ketegangan, dan persaingan dengan

orang lain dan ini memengaruhi kemampuan Anda untuk maju dengan

tujuan Anda. Alih-alih mampu bekerja untuk mencapai tujuan

bersama, Anda malah menghadapi perlawanan yang terus-menerus.
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