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BBEEBBAASS  HHaakk  JJuuaall  KKeemmbbaallii  &&  DDiissttrriibbuussii  
UUnnttuukk  eeBBooookk  IInnii!!  

 
 
 

          SSSeeelllaaammmaaattt!!!   
   

KKKaaammm uuu   ssseeekkkaaa rrraaannnggg   mmmeeemmmiii llliiikkkiii   dddaaannn   dddaaapppaaattt   mmmeeennndddiiisssttt rrriiibbbuuusssiiikkkaaa nnn   eeeBBBooooookkk   yyyaaannnggg   
sssaaannngggaaattt   “““mmmeeemmm iiikkkaaattt”””   iiinnniii!!!    
   
IIInnniii    bbbeee rrrnnniiilllaaa iii   RRRppp...    111999555...000000000,,,---    
   
DDDeeennngggaaannn   mmmeeemmmiii lll iiikkkiii   iiinnn iii,,,   KKKaaammmuuu   dddaaapppaaattt    mmmeeennnccc eeetttaaakkk,,,   mmmeeemmmpppeee rrrbbbaaannnyyyaaakkk,,,   mmmeeennndddiiisssttt rrr iiibbbuuusssiii---
kkkaaannn   aaatttaaauuu   mmmeeennnjjjuuuaaa lll   kkkeeemmmbbbaaa lll iii   dddeeennngggaaannn   hhhaaarrrgggaaa   KKKaaammmuuu   ((( dddiiisssaaa rrraaannnkkkaaannn   RRRppp...   222444...555000000,,,--- )))   dddaaannn   
sssiiimmmpppaaannn   111000000%%%    kkkeeeuuunnntttuuunnngggaaannnnnnyyyaaa!!!    AAAtttaaauuu   KKKaaammmuuu   bbb iiisssaaa   mmmeeemmmbbbuuuaaattt    pppaaakkkeeettt    
(((kkkuuummmpppuuulllaaannn   eeebbbooooookkk)))   lllaaallluuu   mmmeeennnjjjuuuaaa lll   pppaaakkkeeettt    ttteeerrrssseeebbbuuuttt ...   IIItttuuu   ttteeerrrssseeerrraaahhh   KKKaaammmuuu...   
   
TTTaaapppiii   kkkaaammmuuu   hhhaaarrruuusss   iiinnngggaaattt    bbbaaahhhwwwaaa   kkkaaammmuuu   ttt iiidddaaakkk   ddd iiibbbeeerrr iii   hhhaaakkk   uuunnntttuuukkk   mmmeeemmmooodddiiifff iiikkkaaasssiii    
eeebbbooooookkk   iiinnn iii   dddeeennngggaaannn   ccc aaarrraaa   aaatttaaauuu   jjjeeennniiisss   aaapppaaapppuuunnn...   (((CCCuuummmaaa   iiitttuuu)))   

 
 
 
Gw bukan seorang penulis profesional, atau setidaknya belum, tapi ini penting  bagi pria-pria 
seperti kamu yang membuka ebook ini:) 
 
Ceritanya… gw beberapa kali gagal dalam menjalin hubungan dengan wanita jadi gw 
berusaha mencari seseorang yang bisa membantu gw tapi bukan dari teman-teman gw. Gw 
ingin dibantu langsung oleh profesional di bidang ini. Dan gw menemukan orang yang sudah 
berpengalaman lebih dari sepuluh tahun di bidang ini, sebut saja “Si Ahli”, yang merupakan 
pengamat dalam hal hubungan pria dan wanita sekaligus penulis buku. 
 
Jadi gw pelajari buku-buku yang berhubungan dengan bagiamana dan apa yang harus 
dilakukan untuk sukses dalam berhubungan dengan wanita.  
 
Gw akan ceritakan kembali rahasia-rahasia dan cara bagaimana mendapatkan hati si cantik 
dengan baha sa “orisinil” gw sendiri, cara terbaik yang gw tahu… hanya itu yang bisa gw 
lakukan. 
 
eBook ini berisi tentang hal yang setiap pria harus tahu bagaimana  sukses dengan 
wanita… 
 
Ok, lets talk about women! Tapi sebelumnya… gw akan kasih kopi anget GRATIS buat  
kamu… dari dapur kamu sendiri:p 
 
Have fun! 

Redlove, 
 
 
 
 
P.S. Jika kamu ingin membuat ebook ini menjadi “24-7 digital salesperson kamu” 
untuk meROKETkan traffic web site kamu dengan mencantumkan nama & alamat web 
site KAMU disini, hubungi email cintamerah@plasa.com dengan subject “Branding 
Killer Tips: Dapatkan Hati si Cantik”. Rp. 195.000, - per branding. 
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PENDAHULUAN 
 
 

Siapapun kamu, dia seorang putri jelita dan kamu rakyat jelata… 
 
Wanita memang susah diprediksi, kamu tidak tahu apa yang diinginkan olehnya. Wanita 
cantik kadang-kadang lebih memilih pria ganteng, kadang-kadang tidak, atau kadang-kadang 
mereka lebih memilih pria kaya, kadang-kadang juga tidak. 
 
Ok, gw baca pikiran kamu yang mengatakan “Ia sih, tapi jika kamu kaya atau ganteng atau 
tinggi kamu akan mendapatkan gadis lebih keren lagi” gw akui ini dapat memberikan 
kelebihan tertentu. Yang gw pelajari dari sang ahli ternyata katanya wanita merespon pada 
kepribadian lebih jauh dairpada mereka merespon pada tampang. 
 
Coba deh kamu tanyakan hal itu pada pria tinggi, ganteng, dll. Apakah mereka percaya 
bahwa sukses dengan wanita dikarenakan oleh hal itu. Dan kamu tau sendiri kan hampir 
semua universitas mengatakan pada kamu kalau sikap dan keahlian mereka jauh lebih 
penting daripada tampang. Kalau kata temen gw sih skiiill… 
 
Kamu mungkin seorang pria tampan yang sedang membaca ini dan mengatakan “Gw tampan 
dan gw selalu diperhatikan wanita, tapi gw tidak mendapatkan banyak kencan… mereka 
hanya menyukai gw sebagai teman.” 
 
Coba deh tengok mall terdekat, dan lihat pada pasangan disekeliling. Lihat dengan mata 
kepala sendiri dan lihat pada wanita menarik yang berpasangan dengan pria yang secara 
fisik menurut kamu tidak menarik. 
 
Kamu ingin tahu kenapa mereka bisa seperti itu? 
 
Pria standar berkencan dengan wanita cantik, mereka tidak memiliki begitu banyak uang dan 
mereka tidak begitu ganteng, lalu apa yang mereka miliki? Mungkin kamu masih ingat film 
HITCH… atau Jack Dawson “yang miskin tapi keren” di film TITANIC… 
 
Kata si ahli nih… wanita tertarik pada pria yang membuatnya merasakan emosi yang 
luar biasa yang disebut DAYA TARIK… 
 
Jika wanita merasakan daya tarik dari pria, maka benar-benar tidak ada masalah untuk yang 
lainnya; tampang, umur, kewarganegaraan, kekayaan, agama, kekurangan pribadi, tekanan 
dari teman atau keluarga… semua tidak masalah! 
 
Apa itu daya tarik? 
 
Bagaimana membuat wanita merasakan daya tarik dari kamu? 
 
Bagaimana merayu dan mengapa? 
 
Bagaimana jika kamu bukan tipenya? 
 
… 
 
… 
 
Kamu harus bac a sampai abis… dijamin asik! 
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TIP  6 Hal yang Paling Membuat Wanita Tertarik 
Pada Pria 
 
Menurut riset pengamat antara hubungan pria dan wanita, ada 6 hal yang paling menjadi 
daya tarik terhadap wanita dari pria, yaitu: 
 

1. Kepemilikan (kekayaan atau kemampuan penyediaan kebutuhannya) 
2. Kekuatan (kepemimpinan atau kemampuan melindunginya) 
3. Ketenaran 
4. Tampang (termasuk tinggi badan dan berat badan) 
5. Keeksklusifan (kekuasaan, kesiapan menikah, susah untuk didapatkan, relasi) 
6. Kepribadian (humor, kreatifitas, romantisme, kecerdasan) 

 
Jadi, apa yang kamu tidak miliki di antara keenam hal itu? 
 
Mungkin kamu tidak memiliki kekayaan… dan kamu biasanya ingin membuat daya tarik 
terhadap wanita dengan kekayaan… berita buruknya kekayaan susah dan lama untuk 
didapatkan. Kemungkinan kamu tidak akan tiba-tiba kaya minggu depan atau bahkan bulan 
depan. 
 
Kekuatan, ketenaran, tampang dan keeksklusifan juga tidak mudah untuk didapat dan sangat 
memakan waktu. 
 
Jadi, hanya tinggal satu pilihan lagi… Kepribadian. 
 
Berita baiknya adalah bahwa asset terbaik dalam permainan sukses dengan wanita adalah 
kepribadian. 
 
Untungnya, kepribadian merupakan hal yang bisa diubah. Kamu bias mengubah kepribadian 
yang benar-benar menjadi penarik bagi wanita. 
 
Btw, kualitas yang paling baik yang menjadi daya tarik wanita bukanlah tampang melainkan 
perasaan ketika mereka berada di dekat kamu. Jadi, jika kamu tidak memiliki kekayaan, 
kekuatan, ketenaran, tampang atau keeksklusifan maka kamu harus menjadikan kepribadian 
kamu untuk memanfaatkan perasaan mereka, untuk membuat perasaan mereka senang. 
 
So, lets get learn about this stuff! 
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TIP  Apa SIH Daya Tarik Itu? 
 
Ok, brother… tapi sebelum gw ceritakan apa daya tarik itu menurut sang ahli, katanya kamu 
harus meluangkan waktu untuk berpikir beberapa menit saja… menurut kamu, yang kamu 
pikirkan selama ini, apa sih daya tarik itu? 
 
Btw, bukan daya tarik gravitasi, atau lainnya. Sang ahli membicarakan tentang konsep 
romantis dari daya tarik… 
 
Sebaiknya siapakan buku khusus atau juranal untuk menjadi referensi kamu kelak di 
kehidupan kamu mempelajari dan memperaktekan masalah ini. Tuliskan tepatnya apa yang 
kamu pikir tentang arti daya tarik. Tidak ada jawaban benar atau salah disini, jadi pikirkan 
seingat kamu. 
 
… 
 
[Udah belum…] 
 
… 
 
[Udah belum… cepetan brother] 
… 
 
OK, kamu udah melakukan itu. Bagus. 
 
Jadi apa yang kamu dapatkan. Sekarang bandingkan dengan apa kata si ahli… 
 
Nah kata si ahli nih… kebanyakan pria berpikir sama bahwa daya tarik adalah ketika 
seseorang menginginkan apa yang telah orang lain miliki. 
 
Beberapa orang berpikir bahwa daya tarik sebagai hasil dari menjadi cakap atau “menarik”. 
Faktanya, banyak orang mencampurkan daya tarik dengan “menarik”. 
 
Sedangkan si ahli memikirkan konsep daya tarik, secara pokok sebagai emosi , yaitu lebih 
ke kombinasi dari kekuatan emosi yang datang bersamaan menjadi bentuk yang sangat, 
sangat super-emosi baru yang spesial. 
 
Apapun yang kamu pikir tentang itu, disana ada proses yang terjadi yang membawa pria dan 
wanita menuju seks… 
 
Kamu membaca ini sekarang, ini merupakan mukjizat. 
 
Coba pikirkan berjuta generasi nenek kamu… faktanya tidak pernah ada orang yang 
memiliki nenek perawan. 
 
Dan semua nenek-nenek tidak mati saat masih kanak-kanak bukan… ya iya lah… :D 
 
Dan fakta bahwa kamu berniat atau mungkin sudah mengeluarkan lima ratus juta  sperma-
pembalap berikutnya untuk mendapatkan telur lebih dulu. 
 
Benar-benar proses yang sangat luar biasa yang pernah gw tahu. 
 
Salah satu bagian dari proses ini yang menarik bagi si ahli katanya adalah bagaimana setiap 
pasang dari nenek-nenek kita memutuskan untuk bersatu dengan orang tertentu di waktu 
tertentu. 
 
Kamu pikir dua orang menjadi “belahan jiwa” dan “mengetahui bahwa seseorang spesial 
berada di luar sana” dan “itu terjadi dengan sendirinya”. 
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Jika kamu salah satu orang yang berpikiran seperti itu, berhenti membaca sekarang! :D 
 
Setelah si ahli menggeluti hal ini bertahun-tahun, dan mencoba semua jenis teknik, akhirnya 
dia yakin bahwa daya tarik merupakan dasar dari semuanya . 
 
Kalau wanita merasakan daya tarik dari pria, maka benar-benar tidak ada masalah untuk 
yang lainnya; tampang, umur, kewarganegaraan, kekayaan, agama, kekurangan pribadi, 
tekanan dari teman atau keluarga… semua tidak masalah! 
 
Di sisi lain, jika wanita tidak merasakan daya tarik dari pria, maka tidak ada masalah juga 
untuk hal-hal semacam itu! 
 
Seperti narkoba saja bukan? Jika ia sedang dalam kondisi nagih alias sakaw, maka ia akan 
bertindak. Ia akan melakukan apapun untuk mendapatkan lebih. 
 
Nah artinya jika wanita tidak dalam pengaruh kamu, maka kamu yang pergi. Tak ada hal 
yang bisa kamu lakukan jika ia tidak merasakan daya tarik dari kamu. 
 
Jika kamu ragu dengan apa yang si ahli katakan, tanyalah pada 10 wanita SUPER HOT dan 
kamu lihat apa yang mereka pikirkan tentang ini. Bacakan ini pada mereka, dan lihat 
reaksinya. Kamu akan tahu. 
 
OK, sekarang kamu telah mengetahui sedikit lagi pengetahuan dari si ahli, gw ingin kamu 
melihat lagi kebelakang dalam hidup kamu dan pikirkan tentang semua situasi dengan wanita 
yang tidak mersakan daya tarik dari kamu… 
 
Pikirkan tentang wanita yang kamu perlakukan dengan begitu baik tapi melewatkan kamu… 
dan pikirkan tentang semua “teman” wanita yang kamu miliki… seseorang yang curhat pada 
kamu tentang bagaimana kekecewaannya terhadap pasangan ngedatenya…  
 
Apa yang kamu pikirkan tentang itu brother. 
 
Mereka tidak merasakan daya tarik dari kamu! 
 
Kamu menjadi “pria baik” (nice guy), dan kamu tidak tahu justru itu yang membuat 
pertentangan dari apa yang kamu inginkan! lebih parahnya lagi, disana tidak ada yang 
bisa kamu lakukan lagi! 
 
Sepertinya kejam, tapi itulah kebenarannya. (Btw, jika kamu tidak melakukan sesuatu untuk 
belajar bagaimana membuat daya tarik pada wanita, maka itu akan selalu terjadi pada kamu 
sepanjang hidup kamu.) 
 
Gw harus menegaskan satu hal lagi. Seperti yang gw jelaskan sebelumnya, gw pikir banyak 
pria yang masih keliru dengan emosi yang disebut daya tarik. 
 
Kamu dapat membuat wanita merasakan daya tarik yang luar biasa , bahkan ketika kamu 
pikir bahwa kamu bukan orang yang “menarik”. Tentu, kamu harus tahu bagaimana 
caranya… 
 
Intinya adalah jika kamu tidak tinggi, ganteng, dan gagah perkasa, kamu dapat mempelajari 
bagaimana membuat wanita merasakan emosi yang luar biasa yang disebut daya tarik. 
 
Jangan takut, kita akan mendapatkan teori dari si ahli yang sudah berpengalaman dan 
melakukan riset bertahun-tahun supaya pria-pria seperti kita bisa membuat daya tarik untuk 
wanita yang kita harapkan… 
 
Bagaimana, bisakah kita melakukannya. 
 
Baiklah kamu harus tahu teknik yang disebut “Keren & Lucu”… di pembahasan berikutnya. 
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TIP  Bagaimana Merayu dan Mengapa? 
 
Disini kita akan membicarakan tentang konsep “merayu”, dan kenapa itu begitu penting 
untuk kamu pahami secara tepat apa itu dan bagaimana melakukannya pada wanita. 
 
Untuk memulai, kamu harus tahu ini dulu brother… 
 
Wanita tahu apa itu rayuan, dan mereka merespon SANGAT berbeda pada komunikasi 
rayuan daripada mereka melakukan tipe komunikasi sosial. 
 
Kata si ahli nih… kamu bisa menumbuhkan perasaan daya tarik secara instant tepat ketika 
kamu memulai percakapan dengan wanita jika kamu memahami cara kerja rayuan dan 
tekanan seksual. 
 
Jika kamu tidak memahami bagaimana merayu dan tekanan seksual bekerja, maka kamu 
harus menjadi terkenal atau memiliki banyak uang untuk sukses dengan wanita:) 
 
Jadi sebaiknya kamu belajar bagaimana merayu dengan baik, lalu lakukan itu benar-benar 
dari awal dalam berinteraksi dengan wanita untuk mengatur nuansa  yang benar. 
 
Pikirkan merayu seperti bermain. 
 
Ingatkah ketika kamu masih kecil dan kamu menggunakan “pesawat mainan” dengan 
temanmu. 
 
Apa perbedaan antara “bermain” gulat dengan gulat “sungguhan”. 
 
Dan bagaimana kamu tahu perbedaannya ketika itu terjadi… ketika teman kamu 
mengalahkan kamu, dan melompat kearahmu dan mencoba menindih kamu. 
 
Jawabannya adalah kamu tahu dan menyadari itu. Manusia memahami itu (dan bahkan 
binatang) tahu ketika mereka “bermain” dan ketika mereka serius. 
 
Merayu juga sama brother. 
 
Jika kamu mulai bicara pada wanita dan mengatakan “Hi, kamu cantik. Kamu mungkin udah 
punya pacar ya.” Dengan nada suara normal, kamu tidak merayu. 
 
Selain itu, jika kamu mengatakan “Hi, saya tahu mungkin kamu malu karena kamu tidak 
mendapat perhatian dari pria… jadi saya datang kesini untuk memperhatikan kamu…” itu 
jelas bahwa kamu serius. Itu adalah rayuan. 
 
Ngomong-ngomong, merayu bukan segampang mengatakan humor, atau mencoba menjadi 
“imut”. 
 
Salah satu konsep yang gw pelajari dari buku si ahli itu disebut “Keren & Lucu.” 
 
Itu benar-benar mudah tapi dahsyat, mengarahkan rayuan dan membuat tekanan seksual 
dengan jenis humor tertentu. 
 
Nah… tantangannya disini bahwa sebelumnya gw berpikir bahwa gw tidak bisa menjadi 
Keren & Lucu disekitar wantia, mungkin kamu juga berpikir seperti itu karena mungkin kita 
tidak ingin atau takut di cap sebagai pria yang menyebalkan. 
 
Tapi gw ternyata merasa justru salah setelah gw tahu penjelasan tentang itu dari buku si ahli. 
Nah sekarang gw sampaikan dan jelaskan juga itu sama kamu supaya kamu tidak berpikiran 
seperti itu lagi… 
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Jika kamu tahu bagaimana berkomunikasi dengan baik, wanita akan merespon kamu tepat 
dari awal dengan daya tarik dan ketertarikan seksual tingkat tinggi. 
 
Ketika kamu tahu bagaimana menggabungkan rayuan dengan cara Keren & Lucu, yang 
benar-benar bentuk dari “permainan verbal dewasa”, kamu menyetel frekuensi tertentu dalam 
pikiran wanita, dan akan membuat nya memasuki jenis keadaan emosi sangat spesial. 
 
Salah satu kunci efektif merayu adalah dengan mencobanya. Dengan kata lain, kamu harus 
beranjak dan praktekkan sehingga kamu dapat “merasakan” bagaimana itu bekerja. 
 
Jangan menyerah… ubah teknik kamu dari cara menjadi “imut” yang hanya membuat wanita 
merespon dengan mengatakan bahwa kamu adalah “pecundang sejati”. 
 
Cobalah teknik “Keren & Lucu” praktekan terus dan jangan menyerah. Jangan pernah 
katakan “Gw tidak memiliki rasa humor”, atau wanita kecengan kamu akan kehilangan mood. 
Itu artinya kamu akan kalah. 
 
Si ahli menjanjikan… sekali kamu belajar bagaimana merayu dengan efektif dan 
berkomunikasi dengan bahasa “permainan dewasa” kamu akan dengan mudah tidak 
percaya  bagaimana wanita akan merespon kamu. 
 
Ini merupakan contoh salah satu topik favorit gw yang diceritakan si ahli yaitu menjadi “rakyat 
jelata” ketika merayu… topiknya adalah menikah dan menjalin hubungan… dan gw akan 
ceritakan ke kamu dalam bentuk dialog sederhana. Ingat, si ahli mungkin memiliki 
percakapan seperti ini dengan wanita yang ia temui baru lima menit… 
 
Ce: “Aku memiliki pekerjaan bagus, dan aku menghasilkan banyak uang” 
 
Si ahli: “Asik dong. Saya suka wanita seperti itu. Kamu ingin menikah. Kita dapat pindah ke 
Vegas sekarang dan menikah dalam waktu 4 atau 5 jam. Saya membutuhkan wanita yang 
banyak uang.” 
 
Ce: <Ketiwi; klo cowo ketawa:> “OK, kedengarannya seperti sebuah rencana” 
 
Si ahli: “Tapi tunggu dulu… kamu pikir kamu bisa menopang kita berdua dengan penghasilan 
kamu. Aku cuma ingin menjadi suami yang tinggal dirumah… kamu tau, menonton TV 
sepanjang hari atau sejenisnya.” 
 
Ce: “Oh, nggak… Aku nggak mau menopang kamu.” 
 
Si ahli: “Baiklah, kalau begitu aku bercerai dengan kamu. Berakhir saja. Aku menikahi kamu, 
lalu bercerai dengan kamu seminggu kemudian dan meminta harta gono-gini.” 
 
Ce: <Ketiwi> “Kamu nggak bisa caraikan aku! Kamu bahkan bukan pacarku.” 
 
Si ahli: “Itulah sebabnya.” 
 
 …kamu mengerti kan apa yang akan terjadi selanjutnya. 
 
Topik percakapan ini netral yaitu tentang pekerjaannya dan penghasilannya, dan 
mengarahkan percakapan pada rayuan, cara Keren & Lucu untuk membuat mood lucu dan 
tekanan seksual (dengan mengajukan pernikahan, cekcok, dan bercerai ketika ia tidak bisa 
menopang si ahli, dll.). 
 
Jika contoh diatas tidak terasa buat kamu, maka itulah tanda bahwa kamu membutuhkan 
lebih banyak latihan. Si ahli menyarankan supaya kamu mencoba pada satu atau dua 
waitress. 
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Ketika kamu bertanya sesuatu dan waitress itu mengatakan “Maaf, kita tidak memiliki itu”, 
katakan “Masa nggak ada, kalau gitu hubungan kita ini tidak berjalan lancar… Saya akan 
memutuskan kamu.” 
 
Sayangnya, kamu hanya dapat mengatakan itu pada situasi tertentu dengan wanita tertentu 
yang menjawab dengan lucu seperti dengan mengatakan sesuatu yang kamu tidak sukai, 
dan itu lucu. Jangan khawatir… gw yakin dengan sendirinya kamu pasti tahu perbedaan 
repon waitress yang “merespon” dan yang biasa-biasa saja. 
 
Dan segera setelah wanita itu merespon kamu dengan baik dalam jenis dialog ini, permainan 
dimulai. 
 
Ada banyak cara untuk merayu, dan banyak cara kamu dapat menjadi Keren & Lucu yang 
tidak memerulukan kata-kata. 
 
Jika wanita melihat kamu dengan menaikkan salah satu alis, lihat balik padanya dan lakukan 
hal yang sama… hanya untuk melebihkannya. 
 
Jika wanita meletakkan tangannya di lengan kamu, lihat kebawah dimana ia meletekakn 
tangannya, lalu lihat ia dengan cara mengejutkan, lalu naikkan alis sebagai tanda kamu telah 
membuat hal penting itu terjadi… “ah ha!” lalu tersenyumlah dan mengangguk sebagai tanda 
bahwa kamu juga menyukainya. Ini merupakan kombinasi dahsyat karena itu lucu, dan itu 
melebih-lebihkan arti pada sentuhan yang ia lakukan. 
 
Ada jutaan cara untuk melakukan rayuan seperti itu, tapi brother… intinya kamu harus benar-
benar melakukan itu tepat dari awal berinteraksi dengan wanita . 
 
Itu akan membuat semua percakapan dengan wanita pada jalur yang tepat, dan memulai 
dialog yang membuat tekanan seksual dan daya tarik. 
 
Kamu harus mulai mencoba dan gw yakin kamu akan mulai terbiasa dan itu 
menyenangkan… jika kamu tidak belajar bagaimana berkomunikasi dengan wanita seperti ini 
kamu akan bosan, percakapan “normal” yang tidak pernah mengarah ke tekanan seksual 
dan daya tarik. 
 
Ingat, wanita dapat mengatakan secara instan apakah kamu merayunya atau tidak. Jika ia, 
dan kamu melakukan itu dengan cara misterius, cara manis, kamu akan mendapatkan respon 
yang luar biasa. 
 
Salah satu kunci merayu dan membuat daya tarik yang efektif adalah kamu melakukannya 
dengan nada suara dan bahasa tubuh yang cuek dan percaya diri. 
 
Dan dalam melakukan hal ini kamu perlu memahami dengan benar dan mempercayai 
bagaimana daya tarik bekerja… lalu kamu akan mulai bisa mengontrol dan terbiasa dengan 
situasi itu ketika berbicara dengan wanita. 
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TIP  Bagaimana Kalau Kamu Bukan “Tipe-nya”? 
 
Ini memang cukup membuat jiper ketika wantia yang berbincang dengan kita, ia tidak 
menyukai pria tipe tertentu; misalkan ia mengatakan ia menyukai pria tinggi tapi kamu kurang 
tinggi. Bisakah membuat kekurangan itu (ketinggian, postur tubuh, berat badan, jenis rambut, 
dll) menjadi respon Keren & Lucu? 
 
Kata si ahli nih… hal yang harus kamu ingat: 
 
Jika kamu berkelakuan menjadi apa yang wanita pikirkan darimu adalah penting, maka 
kamu akan sangat kelihatan sperti melakukan sesuatu untuk membuatnya tidak 
menjadi tertarik dengan kamu. 
 
Kata si ahli, daya tarik bukanlah proses “logis”.  
 
Itu benar brother… gw merasakan itu ketika mulai paham bagaimana daya tarik itu bekerja. 
 
Hanya karena wanita mengatakan bahwa ia tidak “suka” tipe pria tertentu bukan berarti ia 
tidak dapat merasakan kekuatan daya tarik dari pria “tipe” itu. 
 
Apa kamu setuju. 
 
Daya tarik merupakan emosi . Sedangkan “tipe” merupakan sesuatu yang lebih disukai. 
 
Keduanya merupakan hal yang benar-benar berbeda, antara emosi dengan sesuatu yang 
lebih disukai. 
 
Ini contoh bagus: wanita padadasarnya lebih tertarik pada pria tinggi. Jika kamu menanyakan 
pada wanita “tipe” yang ia lebih sukai antara pria tinggi dan pria pendek, kebanyakan akan 
mengatakan “pria tinggi” atau “pria yang lebih tinggi dariku”. 
 
Kamu tidak pernah bertemu seumur hidup kamu dengan wanita yang mengatakan “Saya 
lebih menyukai pria pendek”. Tak pernah. Yang gw bicarakan disini tentang “tipe” dan tidak 
melibatkan daya tarik. 
 
Faktanya memang seperti itu, tapi apa. 
 
Tidak dapat dipercaya banyak pria mendapat kencan dengan wanita cantik. Mereka semua 
berkencan dengan wanita cantik yang lebih tinggi dari mereka. 
 
Jadi apa yang terjadi disini. 
 
Daya tarik adalah yang terjadi. 
 
Jadi ketika kamu berpikir bagaimana memanfaatkan Keren & Lucu untuk mengubah 
kekurangan, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah berhenti berpikir atas 
kekurangan. 
 
Pertama kamu perlu tidak mempedulikan apa yang wanita pikirkan tentang kamu 
seluruhnya. Secara total. 
 
Jika kamu peduli dengan apa yang ia pikirkan tentang kamu, lalu kamu mungkin mulai 
menjadi bersikap apa yang ia harapkan, maka kamu akan mengacaukannya. 
 
Wanita tidak tertarik dengan pria yang mencarikan untuknya keinginannya itu. Wanita 
tertarik pada pria yang kuat, mandiri, dan tidak terpengaruh oleh opini orang lain (itu pada 
umumnya, tapi pada dasarnya benar). 
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Jadi brother… berdasarkan persepsi baru menurut si ahli ini, dibawah ini merupakan 
beberapa cara supaya kamu bisa menangani situasi seperti itu… 
 
1. TAK PEDULI SAMA SEKALI 
 
Satu hal yang harus kamu lakukan adalah teruskan perbincangan kamu… seperti tidak ada 
hal itu. 
 
Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah memikirkan bahwa mereka harus membawa 
semua komunikasi orang lain menjadi serius lalu merespon itu. 
 
Tidak juga. 
 
Kamu tidak perlu merlakukan apapun jika kamu tidak mau. 
 
Jadi jika wanita mengatakan “Aku menyukai pria tinggi” kamu dapat bertindak seperti itu tidak 
pernah kamu dengar darinya, dan melanjutkan perbincangan dengannya, meminta 
email/nomor HP-nya, atau apasaja. 
 
Btw, konsep ini dapat sangat berguna dengan baik dalam situasi lain. Misalkan, jika wanita 
mulai marah mengenai sesuatu dan menjadi dramatis, satu hal hebat yang harus dilakukan 
adalah tidak melakukan apapun. Duduk saja disana dan jangan merespon sama sekali. 
Lalu, setelah ia cukup tenang, lakukan percakapan seperti tidak ada yang terjadi (Oh, dan 
hentikan menghabiskan waktu dengan wanita dramatis, emosional juga, gak penting kali). 
 
2. UNGKAP SEBELUMNYA 
 
Dalam kasus ini, kamu berbicara tentang tinggi dan pendek. Salah satu caranya adalah 
dengan mengungkapnya sebelum ia yang mengatakan. 
 
Sesegera ketika kamu memulai percakapan katakana “Kamu lebih tinggi dariku… Aku sudah 
mentok, kamu masih meninggi.” Kira-kira seperti itu lah… 
 
Secara otomatis itu mengatakan beberapa hal. Itu mengatakan bahwa kamu menyadari 
situasi itu… itu mengatakan kamu percaya diri… dan itu mengungkapkan bahwa kamu tidak 
takut dengan hal itu. 
 
3. MEMBUAT ITU MENJADI MASALAH DIA. 
 
Inillah waktu yang tepat untuk menggunakan Keren & Lucu. 
 
Kamu boleh bilang “Wow, Aku pikir hanya 1% wanita setinggi kamu. Kamu pasti cape 
mencari celana dengan tinggi yang pas, ya. Kamu harus memesan celana dengan tinggi 
yang cocok.” 
 
Atau jika ia berbicara tentang ciri-ciri yang membuat ia tertarik, arahkan keluar sisi negatif dari 
ciri-ciri itu dengan cara Keren & Lucu. 
 
Mungkin ia mengatakan “Aku suka pria yang tahu bagaimana memperlakukan gadis spesial, 
membawanya ke tempat yang indah, dan yang membayar semuanya untuk memperlihatkan 
bahwa ia pria yang gentleman”. 
 
Kamu boleh bilang “Oh, jadi apa yang kamu bilang pada saya adalah bahwa kamu menyukai 
pria yang pada dasarnya membayar perhatian kamu dengan uang dan hadiah… romantis 
banget…” 
 
...Satu hal yang kamu akan temukan di kesimpulan semua ide itu bahwa yang dijelaskan si 
ahli disini adalah hal yang paling utama, tidak peduli dengan apa yang ia pikirkan 
tentang kamu. 
 



© 2007, Redlove. 

Itu memang paradoks… kamu jelas ingin ia menyukaimu, tapi kamu tidak perlu peduli dengan 
yang ia pikir tentang kamu. 
 
Baiklah, camkan itu. 
 
Wanita tidak tertarik dengan pria pencari keinginannya . 
 
Dan jika wanita melontarkan komentar seperti “Aku menyukai pria tinggi”, pertama kamu 
harus belajar tidak peduli, dan biarkan itu mempengaruhi emosi kamu. 
 
Lalu kamu akan bebas untuk mengarahkan percakapan dan memutuskan apakah ia tipe 
wanita yang kamu inginkan. 
 
Btw, ketika kamu berinteraksi dengan wanita, satu faktor paling penting yang akan 
menentukan apakah ia merasakan daya tarik atau tidak dari kamu adalah kamu percaya 
dan bagaimana kamu berkomunikasi dengan mereka . 
 
Dan kamu secara konstan mengkomunikasikan keyakinanmu dengan bahasa tubuh, nada 
suara, kata-kata, topik, pertanyaan, dan segala hal yang kamu lakukan. 
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TIP  Rahasia DAYA TARIK yang Tak Terduga 
 
Penemuan oleh si ahli ini tidak terduga dan idenya muncul dengan tiba-tiba tentang apa 
penyebab yang menjadikan daya tarik itu begitu hebat. 
 
Ternyata katanya disana, di dalam pria-pria yang sukses membuat daya tarik secara alami, 
ada jalan pintas lain berupa konsep. 
 
Inilah inti dari penemuan si ahli yang tak terduga itu: 
 
Banyak atau kebanyakan dari kualitas, bentuk, dan komunikasi yang membuat wanita 
merasakan daya tarik berhubungan dengan seberapa banyak menampilkan status 
sosial. 
 
Mari kita lakukan sedikit kursus penyegaran, bagaimana daya tarik bekerja… 
 

1. Daya tarik bukanlah pilihan. Daya tarik bukanlah beberapa proses logis yang jelas 
yang terjadi karena kita memilih itu. Ini adalah emosi  yang memicu pada respon  
terhadap hal tertentu. 

 
2. Jika wanita merasakan emosi daya tarik, lalu hampir tak ada hal lainnya. Tak ada 

jumlah tekanan dari teman atau keluarga, memikirkan tentang itu, alasan, dll. Akan 
melakukan apapun tentang itu. Ketika daya tarik muncul, itu dapat mengabaikan 
proses pembuatan keputusan secara logis. 

 
3. Jika wanita tidak merasakan emosi daya tarik setelah ia berinteraksi dengan kamu, 

maka disitu benar-benar tidak ada yang bisa kamu lakukan padanya. Kamu tidak 
dapat meyakinkan wanita dengan logis untuk merasakan daya tarik. Cara itu tidak 
akan berhasil. 

 
4. Jika kamu mempelajari daya tarik, dan bagaimana itu bekerja, kamu akan mulai 

melihat arah, proses, dan dapat memprediksi pola yang akan terjadi. 
 

5. Wanita tertarik dengan pria untuk alasan yang sangat berbeda daripada pria tertarik 
pada wanita. Ya, mereka berbagi alasan umum tentang daya tarik, tapi untuk 
kebanyakan kelompok mereka sangat berbeda. 

 
Secara keseluruhan, si ahli sangat percaya bahwa kamu harus membangun “hubungan” 
dengan wanita secara benar dari sangat awal  jika kamu berharap untuk menjadikan ke 
sesuatu yang romantis. Jika kamu tidak membangunnya dari awal, itu akan sulit atau hampir 
tidak mungkin untuk mengubah hal itu. 
 
Seperti yang mungkin telah kamu ketahui, wanita tidak tertarik dengan pria lemah.  
 
Jadi apa yang wanita sukai? 
 
Baiklah, untuk menjawab pertanyaan itu, si ahli menerangkan beberapa hukum psikologi 
popular yang kita semua tau itu. 
 
Kamu mungkin tahu bentuk bentuk ini: 
 

1. Simbol status 
2. Mencari kecocokan 
3. Cari perhatian 
 

Katanya, ini merupakan bentuk-bentuk yang digunakan sepanjang waktu untuk menjelaskan 
pola dasar bentuk kemanusiaan… 
 



© 2007, Redlove. 

Simbol status adalah hal yang kita peroleh untuk diperlihatkan kepada orang lain bahwa 
“siapa kita” dan “kita adalah seseorang”. 
 
Ini bisa berupa apapun dari mobil hingga pakaian dan bahkan bagaimana cara kita berbicara. 
 
Mencari kecocokan adalah ketika kita mencoba untuk mendapat seseorang yang kita pikir 
memiliki status “kecocokan” dari apa yang kita lakukan, motivasi kita, atau alasan kita. 
 
Cari perhatian adalah ketika kita pergi biasanya untuk menghabiskan uang, membeli lebih 
dari apa yang kita butuhkan. Atau hal lain yang memperlihatkan kepada orang lain bahwa 
“kita dapat memiliki itu”. 
 
Mengendarai Mercedes, memakai pakaian dari desainer tertentu, dan makan di restoran 
trendy sebagai contoh dari mencari perhatian. 
 
Juga, mungkin kamu pernah mendengar bentuk psikologi popular ini ribuan kali… tapi 
pernahkah kamu berhenti berpikir tentang apa yang mereka semua miliki biasanya. 
 
Nah gw akan beritahu kamu apa yang si ahli beberkan di dalam bukunya, tentunya gw tidak 
akan mengutipnya tapi gw ceritakan dengan bahasa gw sendiri… 
 
What the hell is that… Itu adalah status.  
 
Jika kamu melihat lebih dalam tentang bagaimana daya tarik bekerja , maka lebih banyak 
kamu menyadari bahwa status merupakan satu kunci pemicunya untuk wanita. 
 
Hal yang luar biasa tentang status adalah bahwa semua itu ada dalam pikiran. 
 
Tentu, disana adal hal-hal “eksternal” yang kamu dapat lakukan untuk memperlihatkan pada 
wanita bahwa kamu memliki status, tapi tidak lebih kuat dari tindakan seperti yang kamu 
lakukan. 
 
Jadi kenapa wanita akan merasakan daya tarik pada pria yang memiliki status? 
 
Itu merupakan pertanyaan yang bagus. Dan jawaban untuk itu adalah status berperan 
dengan sangat besar dalam teka-teki ini. 
 
Sedangkan musuh dari status adalah… 
 
Coba kamu tebak… 
 
menjadi penakut. 
 
Dan seperti yang mungkin sudah kamu dengar jutaan kali dari kata si ahli bahwa wantia 
tidak tertarik dengan penakut. 
 
Jadi apa hal-hal yang dapat kamu lakukan untuk memperlihatkan bahwa kamu memiliki 
status yang terbuat secara internal yang menyebabkan wanita merasakan daya tarik yang 
tidak dapat dikontrol dari kamu. 
 
Baiklah, salah satunya adalah menggunakan teknik yang telah gw ceritakan tadi yang disebut  
“Keren & Lucu”. 
 
Ini adalah dimana kamu menggoda atau merayu. Tentu, kamu juga dapat menjadikan Keren 
& Lucu tentang hal lainnya… 
 
Tapi initnya adalah bahwa ketika kamu membuat kelucuan, komentar sombong… pada waktu 
yang bersamaan bersikap setenang-tenangnya dan alami (seperti kamu melakukannya pada 
teman), rancang itu bahwa kamu nyaman secara total. Rileks brother… 
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Dan ini pelatihan buat kamu… cobalah brother… yang ini pasti ga susah. 
 
Minggu ini ketika kamu keluar, cari beberapa polisi yang sedang beristirahat atau berjalan 
disekitar. 
 
Yang gw maksud disini adalah polisi yang memiliki cara tertentu untuk berdiri, berjalan, dan 
berkendara seolah-olah meneriakan pesan bahwa “Gua penguasa disini”. 
 
Kamu tahu maksud saya kan. 
 
Dan tebak apa… wanita menyukai polisi (atau orang-orang yang berseragam yang bertindak 
seperti “Dialah orangnya”). 
 
Polisi melakukan sesuatu yang luar biasa… mereka menggunakan seragam, posisi, dan 
bahasa tubuh untuk membuat respon dari sekelilinya dengan “status tinggi”. 
 
Kamu tahu apa yang keren. Kamu juga bisa … 
 
Berikutnya, coba kamu pikirkan tentang bagaimana bertindak ketika kamu disekitar wanita 
yang tertarik. 
 
Apa kepala kamu tegap, pundak kamu kebelakang… dan menjaga tetap keren secara total, 
berlaku tenang. 
 
Atau kamu gugup dan berkesan seperti kamu mencoba mengesankan dia. 
 
Coba ini… 
 
Lain kali ketika kamu berbicara untuk membuat daya tarik pada wanita, mulai dengan 
bercanda yang menyinggung tentang ide bahwa ia orang “kelas rendah”. Ingat, yang gw 
maksud disini adalah bercanda dan bukannya kamu benar-benar merendahkannya. 
 
Goda dia tentang pakaiannya, tuduh ia membeli pakaian bekas… katakan padanya bahwa 
kamu berharap ia punya pekerjaan bagus, karena kamu tidak ingin menikah dengan wanita 
yang belum melunasi kontrakannya… ketika kamu diberitahu apa pekerjaannya, tuduh dia 
berbohong dan mencoba untuk mengesankan kamu dan kamu tahu rahasia bahwa ia 
tunawisma. 
 
Semua itu sukar dipahami, tapi tanpa mengatakan apapun tentang diri kamu, kamu dapat 
membuat situasi dimana wanita melihat kamu sebagai “pria berstatus tinggi”… hanya dengan 
cara kamu berkomunikasi. 
 
Kesimpulannya: 
 

- Wanita merasakan daya tarik untuk pria “berstatus tinggi” 
- Kamu tidak memerluakan uang, penampilan, atau lainnya untuk memproyeksikan 

bahwa kamu memliliki status tinggi 
- Kamu dapat membuat situasi murni ini dengan cara berkomunikasi kamu, dan 

melewati semua untuk mengesankan wanita. Cara berkomunikasi kamu, apa yang 
kamu katakan, bisa membuat kamu seolah-olah memiliki status tinggi. 

 
Lihat disekitar kamu… pria-pria yang sukses dengan wanita semua memproyeksikan bahwa 
mereka memiliki status tinggi… apakah mereka memilikinya atau tidak. 
 
Dan pria-pria yang tidak sukses dengan wanita memproyeksikan bahwa mereka tidak 
memiliki status… bahkan ketika ia memilikinya. Jadi jangan rendah diri gitu loh maksud gw… 
 
Untuk sekarang mulailah perhatikan pada apa yang terjadi di sekitar kamu. Kamu akan kaget 
dengan apa yang kamu lihat. 
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TIP  Wanita Tidak Membuat Rasa! 
 
Pernahkah kamu perhatikan bahwa wanita terlihat tak membawa rasa sama sekali ketika ia 
datang “nge-date”. 
 
Ada apa dengan itu. 
 
Saya yakin kamu pernah barada di situasi dimana kamu benar-benar menyukai wanita, dan 
kamu melakukan semuanya dengan “benar”… tapi untuk beberapa alasan ia tidak pernah 
merasakan daya tarik dari kamu. 
 
Kamu sering memnghubunginya, membawanya ketempat yang indah, memberikannya 
hadiah, dan menjadi pria sejati (terjemahan, kamu tidak pernah mencoba untuk menciumnya, 
memberinya ruang, dll.)… tapi tidak membuat ia menyukai kamu untuk lebih dari sekedar 
“teman”. 
 
Dan mungkin kamu pernah dalam situasi dimana teman kamu, seorang wanita cantik & 
seksi , menceritakan kencan buruknya yang membuatnya marah… dan semua yang ia 
ceritakan kepada kamu tentang berapa buruknya teman kencannya memperlakukannya 
(mungkin membicarakan tentang seks juga)… selama kamu mendengarkannya dan kamu 
menginginkan kesepatan untuk berkencan dengannya. Benar. 
 
Apa yang terjadi disini. 
 
Kenapa ketika kamu terlalu baik pada wanita di permulaan, itu hanya menyebabkan mereka 
menjadi kurang dan kurang tertarik. 
 
Dan kenapa bahwa pria “kurang-ajar” yang tidak memperhatikan wanita, bahkan itu 
merupakan pilihan buruk untuk menarik wanita tapi bisa membuat wanita tertarik? 
 
Pertanyaan inilah yang menghabiskan si ahli empat hingga lima tahun untuk memikirkan 
tentang jawabannya dan pertanyaan lain yang berhubungan. 
 
Ok, gw akan ceritakan… 
 
Jawaban yang telah ditemukan selama itu akan menjadi keuntungan buat kamu secara instan 
saat ini juga… 
 
Kamu dapat mengambil keuntungan dari rahasia bahwa “kurang-ajar” bermanfaat untuk 
membuat wanita tertarik… tanpa membuatnya marah. 
 
OK, mari kita berbicara tentang beberapa konsep yang telah terungkap ini. 
 
Gw ingat ketika gw menghabiskan banyak waktu untuk menghubungi wanita, membawanya 
pergi, dan seringkali gw memperlihatkan kepadanya bahwa gw sangat tertarik padanya 
ketika gw pertama kali betemu dengannya. Gw benar-benar seorang pria “baik”. Mungkin 
kamu juga pernah mengalami hal yang serupa. 
 
Dan kita tahu. Tepatnya… 
 
Mereka selalu mejadi baik pada kita, mengatakan bahwa mereka menghargai apa yang telah 
kita lakukan, dan menerima telpon kita… 
 
Tapi gw tidak pernah merasa bahwa mereka merasakan daya tarik pada gw. 
 
Sepertinya ada yang salah disitu, bukan... 
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Seperti apa yang dikatakan si ahli… Gw selalu merasa tekanan kecil ini… jika wanita tahu  
kalau gw tertarik, tapi untuk beberapa alasan itu benar-benar fakta  hal itu membuatnya tidak 
merasakan hal yang sama dengan gw. 
 
Jika gw lebih bertingkah untuk mendapatkannya seperti itu, ia malah lebih tidak tertarik. 
 
Itu hanya tidak membuatkan rasa! 
 
Kenapa wantia tidak ingin memilih untuk menyukai gw ketika gw mejadi pria baik. 
 
Saat seperti itu yang gw pikirkan bahwa itu karena gw tidak memiliki banyak uang. Atau 
bahwa gw tidak memiliki mobil yang bagus. 
 
Dan si ahli menyadarkan gw tentang sesuatu… 
 
Wanita tidak memilih sama sekali pada mereka yang tertarik. 
 
Tertarik bukanlah pilihan. 
 
Daya tarik adalah sesuatu yang terjadi secara virtual pada pemiliknya… keputusan tanpa 
kesadaran sama sekali. 
 
Fakta yang memberkuat bahwa keputusan dibuat tanpa kesadaran sama sekali. 
 
Dalam buku pemasaran jaman ini bahwa beberapa ahli memperkirakan lebih dari 95% dari 
semua keputusan tidak dibuat secara sadar. 
 
Dengan kata lain, kurang dari 5% dari semua “keputusan” yang orang ambil telah dibuat 
untuk mereka  oleh pikirannya, dan mereka hanya mencoba untuk berpura-pura bahwa ita 
merupakan ide mereka! 
 
Baiklah, ketika itu datang pada wanita dan daya tarik, keduanya tidak berbeda. 
 
Tanyakan pada wanita kenapa ia tertarik pada pria tertentu, dan ia akan menjawab “Oh, ia 
adalah pujaan hati” atau “Ia benar-benar pria hebat” atau apa saja. 
 
Secara pribadi si ahli percaya bahwa jika kamu dapat menjadi wanita dan berpikir tentang 
wanita untuk beberapa menit, jawaban sebenarnya akan menjadi seperti “Aku tidak tahu.  
Aku hanya merasa emosi yang membuatku menginginkannya, lalu aku menyesuaikannya 
dalam pikiranku jadi aku dapat memberi alasan pada diriku dan semua orang sehigga itu 
wajar-wajar saja.”  
 
Wah. 
 
Itu berat, bukan. 
 
Tapi jika kamu melihat sekeliling, itu tidak seberat kenyataannya . Pikirkan tentang semua 
wanita yang kamu tahu yang pintar, memiliki daya tarik, dan menarik. Sekarang pikirkan 
tentang wanita yang pernah berkencan buruk yang tidak pernah melakukan apapun… dan 
bagaimana wanita menyepakatinya dan terus bekencan dengan mereka. 
 
WHAT THE HELL IS GOING ON HERE. 
 
Baik, jawabannya adalah seberapa kompleks. 
 
Kombinasi dari tekanan-tekanan secara evolusi, kultur dan program dari religius, dan cara 
aneh yang luar biasa pikiran bekerja membuat teka-teki sangat unik dan menarik. 
 
Tapi si ahli memberitahu satu hal tentang teka-teki itu… 
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Ketika kamu pertama kali belajar bagaimana sukses dengan wanita dan dengan berkencan, 
kamu harus kesmpingkan semua ide lama dan menyesuaikan sejenak. 
 
Kamu perlu berpura-pura bahwa kamu tidak tahu apapun tentang bagaimana wanita 
bekerja… dan bermain mainan kecil. 
 
Disamping dari melakukan apa yang kamu pikir sehrusnya bekerja, coba lakukan apa yang 
sebenarnya bekerja. 
 
Ketika kamu benar memikirkan ini, kamu akan mencoba  hal-hal berbeda, hanya untuk 
melihat apa yang bekerja. 
 
Disamping mengatakan “Oh, itu tidak berhasil”, coba saja itu. 
 
Dibawah ini kisah si ahli yang pergi dengan teman baiknya… 
 
Mereka berjalan-jalan disekitar, dan si ahli memperhatikan temannya betapa mudahnya ia 
bertemu wanita. 
 
Mereka pergi ke sebuah toko, dan berjalan menuju ke wanita yang menjual makeup. 
Temannya mulai berbincang dengan wanita itu, dan si ahli melihatnya. 
 
Wanita itu tertawa, dan temannya itu melakukannya dengan baik. 
 
Tahukah kamu apa inti dari percakapannya dengan wanita dimana kamu berdua tahu bahwa 
sesuatu diinginkan terjadi. 
 
Wanita itu ingin kembali bekerja, dan teman si ahli ingin menanyakan informasi tentangnya. 
 
Jadi si ahli mendekatinya dan berkata “Sini, boleh lihat tangan kamu” (tanyannya masuk di 
sakunya, dan mereka tidak dapat melihat apakah ia memakai cincin pernikahan). 
 
Wanita itu mengeluarkan tangannya, dan si ahli melihat itu. 
 
Cukup yakin, wanita itu memiliki cincin di jarinya. Tapi menurut si ahli itu tidak terlihat seperti 
cincin pernikahan. 
 
Jadi saya arahkan pada hal itu dan mengatakan “Apakah cinicn ini memiliki sebuah arti. Atau 
itu hanya penangkal pria penggoda. ” 
 
Wanita itu mulai tertawa. 
 
Ini adalah bagian bagusnya… 
 
Si ahli melihat pada temannya dan mengatakan DENGAN KERAS “Tau, itu bagaimana kamu 
mengetahui kalu ia masih single. Saya tahu banyak cara…” lalu si ahli tertawa. 
 
Lalu mereka bertanya padanya apakah ia mempunyai kartu nama, lalu membuat kelucuan 
jika ia tidak memliliki alamat email… tentu, si ahli tau bahwa temannya bermaksud untuk 
mencari info-nya. 
 
Sekarang, bagian lucunya dari kisah ini bahwa kebanyakan pria akan jiper bahkan hanya 
untuk memikirkan untuk mengatakan “Lihat, itulah bagaimana kamu mencari tahu bahwa ia 
masih single…” dll. Tepat di depan muka wanita. 
 
Apa yang si ahli ingin samapikan adalah bahwa kamu perlu mengesampingkan pikiran 
tentang apa respon wanita ketika itu menjadi daya tarik… dan muali melakukan apa yang 
berhasil, disamping apa yang kamu pikir seharusnya berhasil. 
 
Ingat, wanita tidk membuat rasa . 
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Jika kamu terus mencoba untuk berpikir tentang itu dan mendapatkan mereka untuk 
membuat rasa dalam pikiran kamu, kamu akan terus berputar dan mengikuti ekor kamu. 
 
Sukses dengan wnita benar-benar datang denga mempelajari cara baru untuk berpikir 
tentang wanita, lalu kombinasikan itu dengan teknik aktual yang membuat wanita merasa 
emosi aneh yang luar biasa yang disebut daya tarik. 
 
Ketika kamu muali menggunakan teknik itu di dunia nyata, dalam situasi nyata, kamu mulai 
dapat merasa  bagaimana semua hal itu bekerja. Dan sekali kamu mulai melihat bagaimana 
kamu bisa sukses, itu membuat kamu berani unntuk mencoba hal “tak logis”. 
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TIP  Dua Rahasia Untuk Menarik Wanita 
 
Di dalam bukunya sering dibicarakan tentang daya tarik, dan kenapa itu lebih penting dari 
apapun yang lainnya ketika itu datang menjadi sukses dengan wanita dan dengan berkencan. 
 
Yang gw pelajari disitu, salah satu aspek luar biasa dari daya tarik adalah itu dapat dinaikkan 
dan diturunkan. Sebenarnya kamu dapat memperkuat sinyal daya tarik… jika kamu tahu 
bagaimana caranya. 
 
Tentu, jika kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan, kamu dapat juga menghancurkan daya 
tarik dari wanita. Dan, faktanya, jika kamu tidak tahu bagaimana untuk memperkuat daya 
tarik, kamu akan merasa seperti sedang menghancurkan apa yang telah kamu bangun. 
 
Si ahli membicarakan tentang dua kosepnya… yang satunya sudah sering dibicarakan, dan 
satunya lagi relatif baru. 
 
Inilah dia: 
 

1. DUA LANGKAH KEDEPAN, SELANGKAH KEBELAKANG. 
2. JANGAN PERNAH BIARKAN MENGENDUR. 

 
Jadi disini gw akan bicarakan tentang konsep si ahli ini dan tentang bagaimana mereka 
berhubungan dengan menjadikan keadaan emosional yang kuat pada daya tarik dalam diri 
wanita. 
 
1. DUA LANGKAH KEDEPAN, SELANGKAH KEBELAKANG 
 
Si ahli menjelaskan tentang pengalamannya beberapa tahun yang lalu bahwa ternyata wanita 
tidak “menyala” dengan cara yang sama seperti pria. Faktanya, si ahli mempelajari bahwa 
pria menyala seperti swich lampu, dan wanita menyala lebih seperti knob volume. 
 
Pria dapat dapat secara tiba-tiba “hidup” dari tidak tertarik pada seks menjadi sangat siap 
dalam waktu 30 detik yang terasa lebih seperti 3 detik. 
 
Wanita, di sisi lain, biasanya dimulai dengan gairah daya tarik, dan jika ditambah dengan 
situasi yang benar, ia akan mendapat lebih dan lebih menyala… pada inti dimana ia siap 
untuk melakukan hubaungan seks. 
 
Satu teknik yang dapat kamu gunakan untuk memperkuat sinyal daya tarik yang wanita 
rasakan adalah teknik yang disebut “Dua langkah kedepan, selangkah kebelakang”. 
 
Arti sederhanya adalah proses sedikit (seperti mungkin menciumnya) lalu mundur untuk 
beberapa saat (mungkin bersandar dan memegang tangannya atau tidak menyentuh sama 
sekali)… lalu dua langkah lagi (mungkin menciumnya, lalu mencium lehernya)… dan 
seterusnya. 
 
Katanya “Ramuan dahsaya dari daya tarik untuk wanita adalah antisipasi .” 
 
Wanita suka diberi sedikit, lalu digoda… jadi mereka menunggu dengan antisipasi dari apa 
yang akan dilakukan berikutnya. Tetntu, ketika kamu setiap kali mundur, itu bahkan 
memperkuat antisipasi dan tekanan seksual selanjutnya. 
 
2. JANGAN PERNAH BIARKAN MENGENDUR 
 
Ketika kamu mulai mengetahui bagaimana proses dari cara kerja wanita “menyala”, kamu 
akan membutuhkan cara mengukur bagaimana mengatur kecepatan atau kelambanan yang 
harus dilakukan… dan untuk mempertahankan ketertarikan wanita tanpa menjadi seperti 
“wussy-boy” yang menghubunginya 10 kali sehari. 
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Si ahli meneyebut konsep ini “Jangan pernah biarkan mengendur”. 
 
Coba bayangkan kamu sedang memegang ujung tali, dan wanita memegang ujung yang 
satunya lagi. Kalian saling menariknya… cukup menahan tekanan pada tali. 
 
Anggap saja itu permanianan kecil. 
 
Jika ia mulai menarik, kamu perlu memberinya sedikit kendur… tapi tidak sebanyak yang ia 
tarik. Dan jika ia mulai melepaskan, kamu perlu menarik sedikit lebih untuk mempertahankan 
tekanan pada tali supaya tetap tegang. 
 
Ini merupakan kiasan hebat untuk konsep tekanan seksual. 
 
Kebanyakan pria hampir sama sekali tidak tahu apa itu tekanan seksual. Tapi semua wanita 
tahu. 
 
Dan itu apa yang kita bicarakan disini. 
 
Jadi bayangkan bahwa kamu pergi dengan wanita untuk beberapa saat. 
 
Di saat pertama kencan kamu mencium dan memegang tangannya, dan di kencan ini kalian 
berjalan-jalan bersama di sekitar mal. 
 
Katakan saja kamu menggodanya sedikit, hingga ia mengingatkan kamu dan mengatakan 
“hentikan itu!”, tapi ia tertawa jadi kamu tahu ia menyukainya. 
 
Selanjutnya, katakan saja bahwa kamu menggodanya lebih banyak sebanyak yang kamu 
dapat katakan bahwa itu sebenarnya memulai untuk mendapatkannya. Mungkin kamu 
sedang menggodanya tentang sepatunya yang muai jelek, dan ia berhenti setelah candaan 
ke sepuluh dan bertanya “Wow, kamu benar-benar berpikir sepatu aku jelek ya.” 
 
Pada saat itu, ia mengendurkan talinya sedikit… dan kamu perlu melakukan sesuatu untuk 
membuat tekanan kembali. 
 
Jadi kamu mungkin berkata “Oh, ngga… sepatu kamu tidak seburuk itu… Aku hanya sedang 
ingin menggoda kamu”. 
 
Dan pada saat itu mungkin ia akan mengatakan “Wow, bagus. Aku takut kalau kamu benar-
benar tidak menyukai sepatuku dan itu menggangu kamu”. 
 
Dan sekarang kamu berada dalam situasi berlawanan… kalian berdua mengendurkan tali 
pada saat bersamaan dengan ini… “Tidak, aku pikir sepatu kamu baik-baik aja” dan ia 
mengatakan “Oh, kamu cuma godain aku”. 
 
Jadi kamu harus melakukan sesuatu! 
 
Kamu mungkin mengatakan “Baikalah, kalau sepatu jelek itu tambah jelek kamu bisa 
menyumbangkannya ke Kamp Tentara Wanita jadi wanita yang membutuhkan disana yang 
tidak peduli dengan jeleknya sepatu itu dapat memilikinya”. 
 
Kamu mungkin dipukulnya, tapi itu memberikan tegangan kembali pada tali! 
 
Tentu, ada seninya untuk melakukan itu dengan benar, dan kamu akan mulai ahli dengan 
praktek. 
 
Kamu dapat gunakan ini hanya di sekitar area yang bisa dibayangkan, dari seberapa sering 
kamu menghubungi wanita supaya kamu bisa memberinya pujian dengan pantas (lalu 
mengatakan sesuatu untuk kembali menggodanya dengan cara lucu!). 
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Masalahnya adalah kebanyakan pria membiarkan hal itu terlalu jauh pada satu arah… 
mereka menghubungi setiap hari dalam seminggu daripada membiarkan wanita yang 
menghubunginya untuk beberapa kali, dan menunggu beberapa hari untuk menghubunginya. 
 
Atau mereka memegang tangan wanita setiap menit ketika mereka pergi bersama, daripada 
memberinya ruang dan membiarkan ia mencari tanganmu. 
 
Atau mereka memberi wanita pujian, yang pantas, dan meberikan pujian lagi dan lagi… 
sehingga menjadi pria ultra wussy kiss ass… dan mengendalikan wanita. 
 
Jangan lakukan apapun terlalu berlebihan… dan jangan pernah biarkan garis tali mengendur 
terlalu lama! 
 
Ketika kamu gunakan dua konsep ini bersamaan, kamu akan menemukan bahwa tidak hanya 
wanita menjadi jauh lebih tertarik pada kamu, tapi mereka akan tinggal disitu selama kamu 
menginginkannya. 
 
Ok, brother… kamu harus melakukan dua hal itu, jika tidak mereka tidak akan “merasakan 
daya tarik” dari kamu. Dan kamu tau artinya jika itu terjadi. 
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TIP  Wanita Tidak Untuk Ditakuti 
 
Apa yang menghalang-halangi untuk menjadi sukses dengan wanita. 
 
Wah… banyak hal yang terus menghalangi… tapi salah satu yang paling top dari berbagai 
hal itu adalah takut. 
 
Heran ya… kadang beberapa pria termasuk gw suka merasa takut ketika ingin mengatakan 
atau melakukan sesuatu pada wanita terutama target kita… padahal dia bukan hantu ya… 
tapi rasa takut disini memang beda, bukan serem kali… 
 
Ada banyak situasi yang berbeda yang membuat pria merasa takut, tapi gw akan ceritakan 
yang gw ketahui dari si ahli yaitu tentang beberpa yang paling umum… dan apa yang harus 
dilakukan untuk mengatasi rasa takut. 
 
Pertama, jawab dulu pertanyaan ini dengan jujur… 
 
Apakah kamu pernah merasakan takut ketika mendekati wanita dan berkencan. 
 
Pernahkah bertemu wanita yang benar-benar kamu suka, tapi kamu mulai merasa takut, dan 
tidak melakukan apapun untuk mendekatinya. 
 
Atau mungkin pada saat kamu kencan, dan kamu ingin menciumnya… tapi kamu merasa 
terlalu takut karena kamu tidak ingin melakukan kesalahan dan mengacaukan kesempatan 
kamu. 
 
Atau mungkin kamu memiliki nomor telepon seorang wanita, tapi kamu terlalu takut untuk 
menelponnya karena kamu tidak tahu bagaimana memulai percakapan atau bertanya 
padanya. 
 
Ayoo… ngaku aja! Ngaku aja deh… ya… ya… kalo ga mau ngaku… minum dulu kopinya tuh 
keburu dingin… abis minum ngaku! 
 
Tentu, kalo ga ngaku rasakan saja akibatnya… 
 
Jika kamu tidak mengakui bahwa kamu memiliki masalah, maka itu akan sulit untuk 
mendapat bantuan dan jawabannya. 
 
Ok, berita baiknya yaitu kamu tidak sendirian. 
 
Hampir setiap pria (termasuk gw) memiliki permasalahan takut dan hal ini sering kali ketika 
berhubungan dengan wanita. 
 
Jadi Langkah 1 adalah kemarilah, dan datang berpegang dengan fakta bahwa kamu 
manusia… Langkah 2 adalah mengakui bahwa kamu ingin mengatasi masalah ini. 
 
Ketika kamu menyadarinya itu merupakan masalah, maka kemajuan bisa dimulai. Di sisi lain, 
jika kamu tetap menyangkalnya, kamu mungkin hanya melihat trik-trik dan teknik-teknik baru 
untuk digunakan pada wanita… yang, tentu saja, tidak akan menuntun ke kemajuan 
sebenarnya. 
 
Secara pribadi gw pikir bahwa salah satu hal terbesar penyebab ketakutan yang datang 
dalam situasi bersama wanita adalah: 
 
Terlalu mementingkan pada apa yang wanita inginkan dari kamu dan apa yang terjadi 
dalam situasi itu. 
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Dengan kata lain, kebanyakan pria tidak mengambil tindakan karena mereka takut bahwa 
mereka akan mengacaukan atau wanita dan orang disekeliling akan mentertawakan kamu 
sehingga kamu malu dan terlihat menjadi cupu. 
 
Kata si ahli… 
 
Masalah sebenarnya, dalam pikiran, adalah bahwa semua proses ini telah datang secara 
otomatis,  dan itu terjadi secara instant, momen dimana kebanyakan pria melihat wanita 
yang mereka sukai untuk dilihat. Bahkan sebelum mereka memiliki kesempatan untuk berpikir 
tentang situasi secara rasional, mereka menjadi gugup, tidak aman, dan marah. 
 
Gw yakin kamu tahu dengan jelas apa yang dibicarakan si ahli disini. 
 
Sebagai manusia, kita memiliki otak yang luar biasa dan tubuh, tapi kadang mereka menjadi 
aneh sehingga tidak berguna untuk situasi itu. Lebih buruk, kadang kultur kita, keluarga, atau 
sekumpulan mereka mengajari kita cara berpikir yang tidak berguna sama sekali untuk apa 
yang ingin kita capai. 
 
Inilah sesuatu yang si ahli sadari beberapa tahun lalu ketika mempelajari bagaimana sukses 
dengan wanita… 
 
Si ahli memikirkan tentang ide yang telah dimilikinya secara instant, otomatis takut dalam 
situasi berbeda dengan wanita, dan yang sipikirkannya adalah… “Saya tidak ingin 
mengacaukannya” dan “Saya tidak ingin wanita berpikir bahwa saya cupu”… 
 
Dan tiba-tiba si ahli mendapat penerangan: 
 
Itu bukan masalah. 
 
Tidak masalah apa yang terjadi, dan tidak masalah apa yang ia pikirkan tentang si ahli. 
 
Ngerti gak… 
 
Jadi kata si ahli… ketakutan itu kebanyakan berasal dari otak yang terprogram secara 
nyata. 
 
Jadi si ahli menganjurkan kamu untuk mengingatkan diri sesering mungkin bahwa takut tak 
pernah terjadi karena ada banyak jenis bahaya… dan dalam situasi tertentu kamu sebagai 
manusia tidak perlu menjadi sempurna, dan pikirkan bahwa itu untuk dipelajari. 
 
Jadi, secara instan, jika kamu bertemu wanita yang kamu suka, daripada berpikir… 
 
“OK, saya harus mengatakan sesuatu yang mempesona dan orisinil supaya ia menyukai 
saya… dan jika saya mengacaukannya itu akan memalukan”  
 
…sebaiknya kamu mulai berpikir seperti… 
 
“Saya belajar bagaimana untuk mendapatkan nomor teleponnya dalam beberapa menit 
bertemu dengannya… dan bagian dari mempelajari ini adalah mencoba banyak hal berbeda 
yang kemungkinan tidak berhasil… tapi pada akhirnya, semua itu keluar karena saya perlu 
keahlian yang saya inginkan.” 
 
Lihat perbedaannya. 
 
Kamu harus tahu bahwa sikap itu membuat dampak perubahan sangat besar dalam 
kesuksesan gw. Karena gw mau melakukan dan mencoba banyak hal yang tidak akan 
pernah gw coba jika gw takut mengacaukannya… 
 
Kamu juga bisa melakukan hal yang sama dengan gw. 
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Semua itu bisa gw lakukan karena gw memiliki sikap dari “Gw ingin belajar tentang hal ini dan 
meningkatkan keahlian gw… dan tidak masalah apa yang akan terjadi dalam situasi khusus 
ini”. Ketika gw menuruti saran si ahli seprti itu… gw mampu belajar dengan sangat pesat.  
 
Dan semakin gw menerapkan ide ini, semakin sukses gw dalam semua area dengan 
wanita… dari pertama bertemu, hingga mendapatkan mereka untuk pergi dengan gw, hingga 
membicarakan hal-hal ke level fisik… hehehe… 
 
Menurut gw Itu merupakan ide bagus untuk mengatasi ketakutan kamu. Coba deh… pasti 
asik… 
 
Gw punya cara bagus untuk memulai praktek dari teori-teori ini… sebelum gw berani face-to-
face dengan wanita… gw melakukan percobaan-percobaan melalui chat room… maksud gw 
kamu pergi aja ke warnet terus chatting dah… banyak wanita yang bisa kamu ajak ngobrol 
terus kamu praktekan jurus-jurus dari si ahli… nah kalau gagal kan gpp... ga usah malu 
karena ga keliatan muka… hehehe… 
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TIP  Akhiri Program Negatif 
 
Gw akan menceritakan apa yang telah gw pelajari dari buku si ahli… sedikit tentang 
bagaimana kita memrogram diri sendiri dan menjadi terprogram yang ahkirnya berdampak 
pada hubungan dengan wanita…  
 
Program negatif disini maksudnya adalah program yang ada dalam pikiran kamu… 
 
Misalkan, kamu pernah mengalami kejadian yang sangat menakutkan sehingga kamu 
sekarang menjadi trauma pada hal itu… dan itu tersimpan sebagai program di dalam otak 
kamu. Kira-kira seperti itu lah… kamu pikirin aja deh sendiri:D 
 
Sebelum memulainya, ada beberapa hal yang perlu ditanyakan. Luangkan waktu untuk 
memikirkan jawabannya… atau mungkin kamu perlu menulisnya. 
 

1. Ketika berhubungan dengan wanita, apakah kamu memiliki pandangan “positif” 
secara total bahwa kamu akan sukses nanti. Apakah kamu percaya bahwa nanti 
akan sukses, dan apakah kamu dapat pergi setiap saat dan berkencan jika kamu 
menginginkannya juga? Kenapa? Atau, kenapa tidak? 

 
2. Apakah kamu mempunyai program negatif yang berhubungan dengan mendekati 

wanita yang kamu suka atau meminta wanita pergi berkencan. Apakah kamu 
mempunyai pikiran bahwa kemu akan dianggap mengganggu dan menjengkelkan 
jika kamu mendekatinya. Apakah kamu yakin bahwa wanita itu akan lebih suka 
menerima atau menolak permintaan kencan dengan kamu. 

 
3. Pernahkah kamu memilih keyakinan dan sikap bahwa kamu perlu mendekati wanita, 

atau apakah orang lain “memilihkannya untuk kamu”, situasi, program, TV, media, 
dll… 

 
4. Apakah kamu mau merubah beberapa sikap dan keyakinan yang ada dalam pikiran 

kamu. Jika ya, yang mana dan apa yang ingin kamu ubah itu? 
 
Jika kamu sperti kebanyakan pria-pria yang ingin mendapat kemajuan dalam kesuksesan 
dengan wanita, maka kemungkinan kamu memiliki satu atau dua “program negatif" dalam 
pikiran bawah sadar kamu (jika kamu seperti gw dulu sebelum gw mempelajari hal yang 
sekarang gw tahu, maka kamu mungkin memiliki banyak “program negatif”). 
 
Gw ingat ketika gw dipengaruhi keyakinan bahwa wanita akan menjadi sangat tersinggung 
dan terkejut kalau gw mencoba untuk memulai percakapan tiba-tiba dengan mereka… 
 
Gw juga ingat perasaan ketika wanita menolak gw didepan orang lain yang membuat gw 
malu hingga gw merasa  ingin mati saja. 
 
Gw juga ingat memikirkan “Kenapa wanita akan mencari daya tarik gw.” Dan tidak 
mempercayai yang diinginkan sebenarnya, wanita cantik tidak tertarik dengan pria seperti gw 
karena gw tidak kaya, ganteng, terkenal, atau keturunan ningrat. 
 
Dan masalahnya ada pada fakta, bahwa walaupun gw meluangkan waktu bertahun-tahun  
memrogram ulang diri gw dan mempelajari sebanyak mungkin mengenai wanita dan daya 
tarik, gw masih merasakan di suatu tempat di dalam alam bawah sadar pikiran gw masih ada 
program tua yang tidak sepenuhnya terhapus.  
 
Maksud gw disini yang gw pelajari dari si ahli adalah sekali kamu memprogram diri kamu atau 
membuka diri untuk mendapat program dari orang lain dan dari kultur modern, itu terkadang 
merupakan sebuah tantangan untuk memasukkan pograman itu dan mulai menuju sukses. 
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Sedikit Pikiran Cinta dari sang ahli: 
 
Tak seorangpun peduli apakah kamu berhasil dalam hal hubungan dengan wanita atau 
tidak. dan tak seorang pun peduli apakah kamu sukses atau tidak. 
 
Benarkah… 
 
Jika kamu belajar bagaimana untuk bertemu dan berkencan dengan wanita tertentu yang 
selalu kamu inginkan, yang lain tidak akan peduli. Teman kamu tidak mau memikirkan 
(mungkin sedikit) apakah kamu keren, ibu kamu tidak akan tiba-tiba berhenti mengomeli 
kamu, bos kamu tidak akan tiba-tiba menaikan gaji kamu, dan kamu tidak mau menurunkan 
kelebihan berat badan kamu yang kamu inginkan di 10 tahun lalu. 
 
Itu bukanlah masalah. Tidak seorang pun peduli. 
 
Satu-satunya orang yang peduli hanyalah kamu. 
 
Dan satu-satunya yang bisa melakukan apapun untuk pemrograman yang kita bahas ini 
hanyalah kamu. 
 
Teman kamu tidak akan datang malam-malam dan mengatakan “Hey, kamu tahu, saya 
sudah memikirkan itu. Kamu harus melakukan sesuatu untuk memprogram pikiran bawah 
sadar kamu pada area tentang wanita dan berkencan, dan saya akan membantu kamu.” 
 
Ibu kamu tidak akan memanggil kamu dan mengatakan “Kamu tahu, saying, ibu sudah 
memikirkan itu, dan ibu benar-benar telah memrogram kamu dengan buruk dalam pikiran 
kamu tentang bagaimana mendekati wanita… ibu akan mengarahkan kamu dan membantu 
kamu menjadi “mac daddy” yang selalu kamu inginkan.” 
 
Tidak akan. 
 
Kamu tidak akan dipanggil oleh seorang pria yang mengatakan pada kamu tentang iklan… 
“Perlihatkan padanya bahwa kamu mencintainya dengan membeli anting berlian yang 
harganya Rp. 50 juta” …untuk memberitahu bahwa iklan itu tidak benar, dan tak ada jumlah 
berlian yang akan membantu kamu berhasil dengan wanita jika kamu terprogram untuk 
bertindak seperti “pecundang wanita”. 
 
Cara itu tidak akan berhasil. 
 
Jika kamu ingin melakukan sesuatu untuk memrogram ulang kamu dan kesuksesan kamu, 
kamu harus melakukan itu sendiri. 
 
Ada banyak cara untuk mendapakannya, si ahli memiliki beberapa cara favorit gw, yaitu… 
 

1. Lihatlah sekitar dan perhatikan dengan baik pada apa yang benar-benar terjadi. 
Seperti seorang pelawak melihat-lihat secara detail dan memberitahu kita kisah 
tentang hal yang belum pernah kita lihat… tapi tepat di depan kita, kamu perlu 
melihat lebih dekat. 
 
Ini kisah pendek tentang si ahli... 
 
Si ahli di Las Vegas menulis kisah ini, yang kamu baca di bagian ini sekarang. Sudah 
4 tahun si ahli baru ke Vegas lagi, jadi semuanya terlihat baru bagi si ahli… disana 
ada sekitar 5 hotel besar yang buka, dan si ahli menghabiskan seharian berjalan 
disekitar dan hanya melihat pemandangan. 
 
Ketika berjalan disekeliling, si ahli melihat pada orang… dan terutama pasangan. Si 
ahli bingung kenapa dia melihat semua pemandangan baru disini atau apa, tapi 
beberapa alasan membuat dia benar-benar memperhatikan banyak hal hari ini. 
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Selalu luar biasa, bagaimana wanita menarik berjalan dengan pria-pria dari berbagai 
bentuk, ukuran, dan umur… 
 
Ketika kamu benar-benar melihat sekeliling dan memperhatikan apa yang 
sebenarnya terjadi, kamu akan takjub. 
 
Sekarang, sebelum kamu mengatakan “Yea, tapi jika kamu kaya atau ganteng atau 
tinggi kamu akan mendapatkan gadis lebih” memang pada dasarnya hal ini dapat 
memberikan kelebihan tertentu, tapi yang si ahli maksudkan disini level pria-pria itu 
secara daya tarik fisik tidak dekat dengan wanitanya . Pokonya seperti di film 
“Beauty and The Beast” lah… kalau di Indonesia mah… “Si Cantik dan si Buruk 
Rupa”. 
 
Lebih diperhatikan, pelajari, dan mencoba beberapa hal, lebih disadari bahwa wanita 
merespon pada kepribadian lebih jauh dairpada mereka merespon pada tampang. 
 
Coba deh kamu tanyakan hal itu pada pria tinggi, ganteng, dll. Apakah mereka 
percaya bahwa sukses dengan wanita dikarenakan oleh hal itu. Hampir semua 
universitas memberitahu bahwa sikap dan keahlian mereka jauh lebih penting 
daripada tampang. 
 
Kamu mungkin seorang pria yang tampan yang sedang membaca ini dan 
mengatakan “S aya tampan dan saya selalu diperhatikan wanita, tapi saya tidak 
mendapatkan banyak kencan… mereka hanya menyukai saya sebagai teman.” 
 
Jadi bagian dari langkah ini adalah luangkan waktu kamu dan pergi keluar… ke 
tempat yang banyak orang, dan lihat pada pasangan disekeliling. Lihat dengan mata 
kepala sendiri dan lihat pada wanita menarik yang berpasangan dengan pria yang 
secara fisik menurut kamu tidak menarik. 
 
Ini merupakan langkah besar dalam mengubah beberapa program dalam otak kamu. 
 

2. Perhatikan beberapa pria yang sukses dengan wanita. 
 
Salah satu hal yang paling baik yang pernah gw lakukan adalah berteman dengan 
beberapa pria yang benar-benar sukses (dalam hal berhubungan dengan wanita). 
Faktanya, kebanyakan teknik yang gw telah pelajari dari si ahli, merupakan sesuatu 
yang banyak kesamaan dengan cara teman-teman gw berinteraksi dengan wanita. 
 
Ketika kamu perhatikan pria-pria yang tahu bagaimana membuat wanita merasakan 
emosi magis yang disebut “daya tarik”, kamu akan mulai melihat pola dari bentuk 
mereka, dan pola dalam respon dari wanita. 
 
Apapun tidak dapat menggantikan melihat pria berjalan menuju wanita, mulai 
berbicara dengannya, dan mendapatkan nomor telponnya dalam 5 menit. 
 
Jadi buat teman baru jika kamu perlu. Luangkan waktu untuk melihat beberapa pria 
berinteraksi dengan wanita. Itu merupakan langkah besar. 
 

3. Terus belajar dan tingkatkan. 
 
Kamu perlu mengambil obat dan menjalani semua bagian ini dalam menangani hidup 
kamu. 
 
Kamu akan menancapkan chip komputer di otak kamu yang akan mengubah kamu 
menjadi magnet-wanita. 
 
Kamu perlu melakukan itu dengan cara lama, yaitu… kamu harus benar-benar 
melakukan tindakan. Bertindak borther… 



© 2007, Redlove. 

Di awal, itu mungkin akan terlihat sedikit tidak menyenangkan. Kamu mungkin 
merasa aneh pergi ke tempat ramai sendirian hanya untuk melihat orang. 
 
Tapi jangan takut, tak ada seorang pun akan peduli (ingat apa gw ceritakan 
sebelumnya… tak seorang pun peduli apakah kamu sukses atau tidak, hanya kamu 
yang peduli). 
 
Semakin kamu tingkatkan kemampuan, semakin kamu ingin meningkatkannya, dan 
kemudahan akan datang. 
 
Baca buku, coba beberapa hal, bereksperimen. Buat dan simpan juranal, tuliskan 
apa yang berhasil dan apa yang tidak, pikirkan tentang hal-hal yang ingin kamu ubah 
dan tuliskan. 
 
Teruslah tingkatkan sedikit demi sedikit… lama-lama menjadi bukit. 
 
Jika kamu melakukan hal-hal ini, kamu akan muali memprogram diri kamu dan 
mengubah program negatif kamu menjadi program positif dan sukses… mudah-
mudahan. 
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TIP  Kombinasi Magis Untuk Sukses 
 
Untuk sukses dengan wanita kamu harus mengaplikasikan dua permainan kombinasi yaitu: 
 

1. Permainan “inner” dari ide, konsep, keyakinan, dan teori. 
2. Permainan “outer” dari keahlian, teknik, dan “trik”. 

 
Menururt si ahli kebanyakan pria terlalu fokus pada sa tu area, dan mereka mengabaikan 
yang lain. 
 
Tentu, jika kamu terlalu fokus pada salah satu area dan kamu tidak perhatikan yang lainnya, 
kamu akan maju hanya sekitar 10% tidak secepat jika kamu berusaha sadar untuk 
memajukan keduanya . 
 
Kenapa? 
 
Jika kamu fokus hanya pada permainan “inner” dari ide, konsep, teori dan keyakinan maka 
kamu tidak akan pernah menemukan apakah beberapa dari permainan “inner” itu sebenarnya 
berhasil untuk kamu. 
 
Dan jika kamu hanya fokus pada permainan “outer” dari keahlian, teknik, dll. Kamu mungkin 
mendapat keberuntungan dan menemukan sesuatu yang berhasil untuk kamu, tapi kamu 
tidaka akan pernah memperhatikan dan memahami bagaimana permainan bekerja, dan 
kamu tidak akan pernah dapat memanfaatkan kekuatan yang sangat besar dari pikiran kamu 
untuk membantu kamu untuk membuat lompatan. 
 
Pada kenyataannya, si ahli mencatat bahwa orang biasa  terlihat fokus pada ide atau pada 
aksi. 
 
Tapi mereka yang fokus pada keduanya (bahkan jika salah satu kurang nyaman atau “alami” 
dari lainnya) itu membawanya pada sukses besar. 
 
Btw, gw pribadi cenderung fokus pada teori, ide dan konsep… tapi jika gw ingin hasil yang 
lebih baik dan cepat, gw perlu mengatakan bahwa mengambil tindakan akan hampir selalu 
lebih cepat sampai pada tujuan yang kamu inginkan daripada hanya memikirkannya! Secara 
pribadi ini telah menjadi “pelajaran hidup” bagi gw, dan jika kamu cenderung pada orang yang 
berpikir tapi tidak bertindak, maka kamu mungkin belajar dari pengalaman gw di area ini… 
 
Jadi cukup sudah teori… bagaimana dengan beberapa langkah aksi . 
 
Jika kamu cenderung menjadi orang yang hidup dalam kepala, dan di dunia ide dan 
konsep… dan jika kamu tipe orang yang perlu gambaran sesuatu dan semua tentang itu 
sebelum kamu akan mengambil langkah pertama… sebaiknya simpan saja semua ide kamu, 
dan ambil satu ide bagus lalu pergilah sekarang untuk menggunakannya . 
 
Mungkin kamu telah membaca beberapa ide bagus tentang bagaimana menggaet wanita dari 
apa yang telah gw ceritakan sebelumnya, tapi kamu belum menggunakan satupun karena 
kamu tidak menemukan salah satu yang terlihat logis dan sempurna buat kamu. 
 
Ambil saja yang terlihat seprti paling cocok untuk kamu, dan pergi sekarang lalu coba 10 kali. 
 
Kamu akan belajar banyak dari pengalaman 10 kali itu daripada kamu memikirkan tentang itu 
10 minggu. 
 
Jika kamu orang yang lebih menyukai melakukan sesuatu dan kamu tidak meluangkan 
banyak waktu untuk mempelajari yang lain, merencanakan, dan bercermin dari pengalaman 
untuk mempersiapkan masa depan yang lebih baik, maka si ahli memiliki ide berbeda… 
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Lebih baik kamu mulai menuliskan beberapa area yang ingin kamu tingkatkan, lalu simpan 
jurnal tentang apa yang terjadi dengan kamu. Tuliskan satu area yang ingin kamu tingkatkan 
berikutnya. Lalu duduk dan berpikir sekitar 30 menit tentang bagaimana kamu dapat 
mencapai pada apa yang kamu tuju.  
 
Mungkin menghubungi teman yang lebih berpengalaman dengan wanita dan meminta 
beberapa bantuan dan pencerahan. Atau gw anjurkan kamu cari dan baca buku “Double Your 
Dating” oleh David DeAngelo pada topik “My book is a good place to start”. Kamu akan 
memulai mendapat kebiasaan berpikir, bercermin, dan menggunakan pikiran untuk 
meningkatkan aksi . 
 
Terlalu banyak pria juga cenderung pada bertindak tapi mereka gagal memikirkan tentang 
apa yang mereka lakukan supaya lebih cepat dan lebih baik. Idenya adalah bekerja lebih 
cerdas, tidak hanya lebih keras. 
 
Tentu, ide ini hebat untuk siapa saja yang ingin maju… dan itu hanya beberapa contoh untuk 
membawa kamu ke tujuan yang kamu inginkan. 
 
Dari awal gw ceritakan bahwa kebanyakan pria hanya fokus pada ide atau aksi , tapi jarang 
yang memiliki keseimbangan dari keduanya . 
 
Gw baru sadar setelah membaca buku si ahli bahwa hal penting adalah mengkombinasikan 
permainan “inner”  kita dan permainan “outer”  kita untuk meningkatkan kemampuan kita 
membuat daya tarik untuk wanita. 
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TIP  Bagaimana Menghentikan Wanita di Jalan… 
atau Dimanasaja untuk Hal itu? 
 
Inilah topik yang memberikan pria-pria cukup bergairah untuk mengambil tindakan. Sesuatu 
yang mungkin membuat kamu berpandangan beda dan berpikir tentang hal dalam cara yang 
belum pernah kamu pikir sebelumnya…  
 
Pertama, coba kamu pikirkan tentang terakhir kali kamu melihat wanita yang benar-benar 
menarik, kamu ingin mendekati dan berbicara dengannya, tapi dengan beberapa alasan 
kamu tidak melakukannya. Gw akan menceritakan tentang hal yang benar-benar hot. 
 
Bersiaplah dan luangkan waktu jika kamu ingin tahu. Mumpung kopi gw masih ada sedikit 
lagi. 
 
Bagus. 
 
Sekarang, gw tanyakan dulu suatu hal sama kamu… 
 
Pernahkah kamu meluangkan waktu sehari atau dua hari setelah kamu mengalami kejadian 
untuk memikirkan tentang kemana perginya wanita yang kamu suka itu, dan apa yang 
sedang ia lakukan. 
 
Pernahkah kamu meluangkan waktu untuk memikirkan apa yang ia lakukan seharian setelah 
ia pergi bersama kamu. 
 
Tentang sepuluh atau duapuluh pria lain yang melihatnya hari itu yang tidak pernah 
mendekat untuk berbicara dengannya… dan dua atau tiga yang bertindak. 
 
Pernahkah kamu menganggap bahwa itu mungkin cukup bermanfaat untuk meluangkan 
sedikit waktu dan membayangkan seperti apa kehidupan wanita menarik, menjalani hidup 
dengan hampir setiap pria yang kamu lihat bergairah dengan tatapan “whoa”. 
 
Hmmm… 
 
Apa kamu pikir kita dapat membayangkan jika kita hanya meluangkan waktu beberapa menit 
untuk menjelajahi seperti apa kehidupan pribadi wanita yang menarik. 
 
Inilah beberapa hal yang perlu kamu ketahui: 
 

1. Kebanyakan wanita menarik mereka dibosankan oleh banyak pria. Salah satu 
alasannya bahwa pria-pria tidak tahu apa yang harus dilakukan pada wanita menarik, 
jadi mereka melakukan hal yang sama: Tampak bodoh… memuji. 

 
2. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya, dan akan selalu diceritakan: Kamu tidak 

boleh membuat bosan wanita. Jika ia kebanyakan mendapatkan kebosanan seperti 
yang lainnya, dan kamu melakukan hal serupa seperti 499 pria yang jalan 
bersamanya bulan ini, maka kemungkinan kamu tidak akan menarik perhatian 
khusus. 

 
3. jika kamu mulai dengan ide yang tidak dilakukan pria lain kamu akan menghadapi 

permainan WAAAAYYYY. 
 

Wow, ini menyenangkan, bukan. Kamu memang tidak pernah berpikir seperti apa 
yang wanita pikirkan, bukan. 
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Jadi minimal hal apa yang harus kamu lakukan: 
 

1. Tidak seperti 499 pria lain yang membosankan, dapat ditebak, pria pencundang 
“baik”. 

 
2. Jadilah menarik, memikat, mendapat-perhatian dengan cara yang membuat ia 

merasakan seperti kamu benar-benar menjadi seseorang penyedia kebutuhan untuk 
hidupnya. 

 
Gw pikir kamu tidak pernah bertanya… 
 
Dan, seperti kamu telah perkirakan, si ahli memiliki beberapa ide (tapi bukan berarti 
kamu harus berhenti memikirkan ini dengan kreatifitas kamu sesering mungkin ketika 
kamu mendapat kesempatan). 
 
Untuk memulainya, kemungkinan kamu ingin mengatakan “Wow, kamu cantik, dan 
aku hanya pria standar yang mengagumi kamu”. Itu tidak akan membantu. 
 
Selanjutnya, kamu dapat luangkan beberapa waktu dan berpikir tentang bagaimana 
seorang pria bertingkah hingga membuat wantia merasa tertarik… lalu kamu boleh 
memilih cara itu. 
 
Pengalaman gw mengatakan bahwa jika kamu mengambil sikap seperti… “Saya pikir 
takdir memiliki selera bagus telah menempatkan kita di tempat yang sama, sekarang 
mari kita lihat apakah kamu memiliki kepribadian untuk disamakan dengan 
pandangan kamu”, lalu arakan pada porsi jumbo “Keren & Lucu”, lakukan dengan 
suka-suka. 
 
Ini sesuatu variasi yang digunakan si ahli sesekali atau duakali. 
 
KAMU: “Hey, boleh saya tanya sedikit pertanyaan.” [sedikit mundur dan mainkan 
dengan tenang, bicara tenang dan perlahan] 
 
DIA: “Boleh” 
 
[berhenti berhenti berhenti sebentar] 
 
KAMU: “Kamu single.” [sedingin batu menatap wajahnya] 
 
DIA: “um…” 
 
KAMU: “Aku anggap ya…” [mengangguk, senyum nakal}:) ] 
 
DIA: [Tertawa:-D ] 
 
KAMU: “Ok, tiba-tiba saya pikir ada seseorang yang mungkin benar-benar menyukai 
kamu… jika kamu lebih dari sekedar cewe cantik, memang… Dia lucu, punya cita 
rasa tinggi, dan aku pikir kamu akan suka dia… aku ingin duduk dan mengetahui 
kisah hidup kamu, tapi aku harus pergi… kamu punya alamat email.” [very cool, 
dengan nada dan suara tenang] 
 
DIA: “Ya.” 
 
KAMU: “Bagus… [berikan pulpen]… boleh tulis unukku, nanti aku akan, uh [ucapkan 
dengan jelas] DIA akan mengirim kamu email.” 
 
[ambil alamat emailnya dan ucapakan doa agar harinya baik.]  
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Sekarang mari kita bahas tentang apa yang terjadi dari perbincangan tadi. 
 
Permulaannya, apakah si ahli memberinya pujian. Apakah si ahli bertindak seperti 499 pria 
lainnya. Apakah secara instant si ahli mengatakan bahwa “Saya tidak berharga”. 
 
HELL NO! 
 
Si ahli bilang “Hey, boleh saya tanya sedikit pertanyaan.” Dengan sangat tenang, hampir 
terlalu-tenang dan nada suara misterius. 
 
Semua orang akan meresponnya dengan “ya”. 
 
Selanjutnya, si ahli melakukan hal yang lucu: Si ahli  bertanya secara langsung  apakah ia 
single. 
 
LOL… Gw juga suka yang satu ini. Itu sangat menyenangkan. Kebanyakan pria akan 
mengatakan “Mmm, Aku yakin kamu punya pacar, ya.” atau “So kamu punya pacar.” Atau hal 
lemah lainnya. 
 
Pertanyaan “Kamu single.” Membawa wanita keluar dari kewaspadaan. Itu hebat. Lalu 
mengira-ngira ketika ia ragu dengan jawabannya… dengan cara “Keren & Lucu”… Wedan... 
 
Selanjutnya si ahli melanjutkan dengan keren, lucu, semi-memusingkan sedikit tentang 
“seorang yang diketahui” yang mungkin mencari perhatiannya. Sekarang, ia mungkin berpikir 
bahwa yang menyukainya itu benar-benar si ahli, tapi ia tidak yakin sampai dia mendapat 
email. 
 
Dan jika kamu berperan menjadi dia sedikit… “Jadi, menurut kamu siapa teman si ahli itu. Gw 
pikir dia akan berpikir seperti kamu…” atau kira-kira seperti itu. 
 
Intinya adalah, si ahli bisa menjamin kamu bahwa hal itu jarang sekali terjadi padanya. 
 
Semasih ia terus mencoba menunggu berbagai pria yang dapat bertanya “Apakah saya 
pernah bertemu dengan kamu sebelumnya/di tempat lain.” 
 
Pertnyaan menyenangkan tadi akan disambuat seperti ia menghirup udara segar. 
 
Sekarang, gw ngajak kamu bertindak. Kembali dan baca lagi… dengan teliti . Bayangkan itu 
terjadi tepat seperti tertulis. Coba bayangkan itu dalam beberapa seting. Lakukan itu hingga 
kamu benar-benar jelas melihat kejadian itu dengan mata kamu. (alasan kenapa kamu tidak 
dapat melihat itu adalah karena kamu tidak pernah melakukan itu berulang kali di kehidupan 
nyata!) 
 
Ok… karena kopi gw udah gw minum semuanya dan sekarang sudah habis… maka berakhir 
pula cerita gw… tentang tips untuk mendapatkan hati si cantik. 
 
See ya… 
 

***** 
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