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Perkenalan Hitman System 
 
Akhirnya Anda sampai pada bengkel informasi yang mampu menyelamatkan Anda 
dari semua kegagalan dan frustasi di alam jomblo karena tidak bisa mendapatkan 
wanita yang Anda inginkan.  
 
Anda akan berte Anda dengan tiga instruktur handal, Jet, Kei, dan Lex, yang akan 
mengajarkan Anda banyak keahlian dan pengertian baru yang tidak pernah Anda 
bisa dapatkan di tempat lain.  
 
Seolah Don Juan modern, ketiga instruktur Hitman System di atas tidak terlahir 
dengan semua perangkat yang mereka miliki sekarang ini.  
 
Mereka memiliki bagian mereka masing-masing dalam dinginnya dinding gua 
jomblo.   
 
Mereka sangat mengerti pengalaman gelap itu. 
 
Rasanya sendirian. Rasanya kesepian. Rasanya putus asa. 
 
Dan setelah bertahun-tahun mengamati pola-pola interaksi manusia pra dan pasca 
relationship, mengikuti seminar, membaca semua buku seputar psikologi dan self-
improvement, dan juga banyak eksperimen-eksperimen pribadi, mereka berhasil 
mengembangkan sebuah strategi yang dapat benar-benar memberikan hasil yang 
diinginkan. 



 

13 Kesalahan yang Sering Dilakukan Pria ketika Berhubungan dengan Wanita            
            

Page 4 of 41 

 
Mereka menamakannya HITMAN SYSTEM. 
 
Hitman System adalah solusi Anti-Jomblo yang Anda tunggu-tunggu.  
 
Kami membagikan rahasia-rahasia kesuksesan dalam membuka hubungan dengan 
wanita di mana saja dan kapan saja.  
 
Kami berbicara tentang metamorfosa, perubahan paradigma, tehnik rahasia, 
pokoknya semua senjata yang Anda perlukan untuk menjamin kesuksesan Anda, 
dan dapat dipelajari oleh semua pria tanpa terkecuali. 
 
Hitman System bukanlah dating service, friendship network, atau biro jodoh yang 
tidak pernah benar-benar menggenapi apa yang mereka janjikan.  
 
Service itu semua tidak memberikan bekal apapun selain berperan sebagai mak 
comblang murahan. 
 
Selamat mengalami terobosan! 
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Lembar Komitmen 
 

 
Dengan ini saya menyatakan bahwa kehidupan romance saya selama ini tidak 

pernah, atau jarang, memberikan hasil seperti yang saya harapkan. Oleh sebab 

itu, saya berkomitmen untuk membaca materi e-book 13 Kesalahan yang 

Sering Dilakukan Pria ketika Berhubungan dengan Wanita dengan sebaik-

baiknya agar dapat memperbaiki kekurangan saya tersebut. 

 

Saya bertanggung jawab sepenuhnya untuk apapun yang saya pelajari dalam 

e-book ini dan tidak akan menuntut Kei, Lex, Jet, beserta kru Hitman System 

lainnya jika saya kewalahan meladeni banyak kejaran wanita-wanita cantik 

setelah mempraktekkan seluruh materi yang diberikan. 
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PROLOG 
 
Selama lebih dua puluh tahun untuk mempelajari interaksi manusia, khususnya 
pria-wanita dalam rantai romance, saya berhasil mengumpulkan tak terhitung 
banyaknya informasi yang mengejutkan. 
 
Mengejutkan karena hanya ada sedikit pria di luar sana yang bisa mengenali 
bibit-bibit kegagalan yang sudah terprogram dalam diri mereka.  
 
Yang saya maksud ‘terprogram’ adalah hal-hal negatif yang secara tidak 
sengaja, baik dari pola keluarga maupun kondisi sosial di luar rumah, 
membesarkan mereka pada masa perkembangan dulu, dan terus menjadi set 
perilaku yang membuat mereka otomatis tereliminasi dari wanita-wanita 
impiannya, tapi juga cenderung gagal jika sempat menjalani hubungan dengan 
mereka. 
 
Saya mengenal banyak teman pria yang pusing mengapa wanita tidak mau 
tertarik padahal mereka memiliki kelebihan ini dan itu.  
 
Beberapa memiliki status finansial yang sangat mapan serta tubuh fisik yang 
atletis, tapi mereka hanya bisa duduk sendirian, mengeluh ngarep ada wanita 
cantik yang bisa dideketin. 
 
Guys, wanita merespon pada KARAKTER lebih daripada PENAMPILAN!  
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Anda bisa saja memiliki penampilan yang super keren, tapi jika tidak didukung 
oleh perangkat karakter yang prima, wanita akan langsung ilang feeling 
terhadap Anda. 
 
Penampilan hanya akan bisa membantu Anda sejauh kesan pertama, 
sementara permainan yang sebenarnya terjadi sesudahnya, yakni pada 
demonstrasi karakter.  
 
Dalam jaman metroseksual seperti sekarang ini, penampilan menarik adalah 
hal yang umum dan generik.  
 
Anda dapat dengan mudah mendapatkan citra diri yang Anda mau hanya 
dengan membeli perangkat fashion tertentu, lengkap dengan asesoris 
tambahan, serta meluangkan waktu di gym dua – tiga kali seminggu. 
 
Sebagian besar pria berpikir jika mereka tampil dandy dan menarik, mereka 
akan mudah menarik wanita manapun yang mereka mau.  
 
Mereka tidak tahu bahwa wanita, khususnya yang bernilai dan intelektual tinggi, 
selalu memberikan tes dan evaluasi kepada setiap pria yang berusaha 
mendekatinya untuk memastikan apakah pria itu memang memiliki support 
karakter yang kuat, atau hanya pesolek gay ala Ricky Martin.  
 
Wanita-wanita dapat mengenali ketidakkonsistenan itu hanya dalam beberapa 
menit saja.  
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Dan jika mereka sudah menemukannya, jangan harap mereka akan terus 
berminat melanjutkan ke tingkat yang Anda harapkan.  
 
By that time, it’s all over and nothing you can do to fix it!  
 
Saya harap Anda sekarang bisa melihat betapa pentingnya kemampuan untuk 
mengenali flek dan ‘kebocoran’ yang sudah terprogram selama bertahun-tahun 
dalam karakter Anda.  
 
Seorang teman saya pernah berkomentar, “Ngga adil! Gue ngga pernah 
dengan sengaja kembangin flek-flek  itu, tapi masak gara-gara itu semua 
kelebihan dan kebaikan yang gue punya jadi percuma aja. Ngga adil banget!” 
 
Siapa bilang hidup itu adil? 
 
But you know what, Anda selalu memiliki kesempatan untuk mengenali satu per 
satu dan mengiris habis semua flek karakter itu dan menjadi pria yang lebih 
baik dari sebelumnya. 
 
Kalau Anda merasa malas melakukannya karena sulit, di bawah ini saya 
menuliskan 13 jenis kesalahan yang harus Anda hindari jika memiliki 
kesempatan untuk berhubungan dengan wanita impian.   
 
Tiga belas flek tipikal yang selalu membuat pria-pria terlihat bernilai rendah, 
jauh dari boyfriend-material.  
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Tiga belas point yang bisa membuat wanita merasa ilfeel, baik ketika Anda 
dalam pendekatan atau sudah menjalani hubungan romance.  
 
Dalam akhir setiap bab, Anda akan menemukan kotak komitmen sebagai 
konfirmasi keseriusan Andauntuk menghentikan kebiasaan-kebiasaan salah 
yang sudah dijabarkan dalam bab tersebut. 
 
Saran saya: cetak  / print halaman-halaman tersebut (12, 14, 16, dst), isi kotak 
komitmennya, dan potong hingga ukuran kecil agar dapat disimpan dalam 
dompetmu!  
 
Saya membuatnya bukan sebagai dekorasi e-book. 
 
Anda akan memahami nanti betapa pentingnya mengerjakan hal tersebut 
dalam proses transformasi From Lossy to Glossy.  
 
Selamat bertualang. 
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KESALAHAN #1 : Kekanak-kanakan 
 

Romance adalah taman bermain yang diimpi-impikan oleh semua orang. 
 
Tapi Anda harus tahu bahwa itu adalah area game yang hanya boleh 
dimainkan oleh pria dewasa, bukan untuk bocah kemarin sore!  
 
Jangan salah mengerti.  
 
Saya bukan melarang Anda bercanda manja dengan wanita; itu adalah a great 
playful game bila dilakukan dalam hubungan.  
 
Tapi hal yang saya maksud adalah menunjukkan mental anak-anak seperti 
selalu show-off (demi mencari perhatian), dependent, suka ngambek, ribut, dsb.  
 
Tidak ada yang suka melihat orang seperti itu.  
 
Apalagi wanita-wanita cantik!  
 
Dia berharap melihat kualitas Andayang mencolok dibanding pria lain, 
bukannya pria yang retarded. 
 
Coba daftarkan setidaknya lima hal lainnya mengapa Anda tidak begitu 
gembira ketika tahu keponakan atau saudara Andayang masih SD akan datang 
berkunjung.  
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Kalau Anda mau lebih banyak lagi, tambahkan juga semua hal yang dulu 
pernah Anda lakukan ketika masih kecil tapi sekarang Anda anggap konyol 
setengah mati.  
 
Lalu baca baik-baik daftar itu, dan berhenti melakukannya pada wanita yang 
sedang Anda gebet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Andauntuk mulai menjadi glossy. 

 

Komitmen #1 
 
Mulai sekarang saya akan meninggalkan sikap kekanak-
kanakan dan belajar menjadi pria dewasa seperti yang 
seharusnya.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #2 : Menghindari resiko 
 
Semenjak kecil kita didorong untuk selalu belajar hal-hal baru.  
 
Setiap kali melihat dunia dan mainan baru, Anda berteriak, “Bring it on!”  
 
Tapi entah mengapa setelah usia 20-an, umumnya kita mulai kehilangan 
elastisitas semangat itu.  
 
Kita jadi sangat berhati-hati, pintar membatasi diri dengan ribuan alasannya 
demi bisa tetap tinggal dalam zona rutinitas yang nyaman.  
 
Rutinitas itu membosankan.  
 
Zona kenyamanan juga hanya pantas untuk opa-opa yang sudah menjalani 
masa pensiunnya.  
 
Jadi jangan heran jika teman-teman wanita Anda lebih bergairah bersama-
sama dengan pria yang penuh dengan resiko. 
 
Ada sensasi kharisma yang hanya bisa ditemukan pada pria-pria yang hidup 
dalam adrenalin.  
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Cukup menunjukkan bahwa Anda bersedia keluar dari daerah kenyamanan, 
sekalipun belum tentu mencapai keberhasilan, sudah membuat Anda terlihat 
sebagai pria yang patut dipertimbangkan.  
 
Pastikan Anda tidak menghindari resiko yang sehat dalam pekerjaan, kampus, 
keluarga, khususnya setiap Anda sedang hangout dengan teman-teman Anda.  
 
Let all the girls in the room know that “Fear is definitely not a factor for you!” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

Komitmen #2 
 
Saya akan selalu memulai hari saya dengan hal yang 
baru dan menyambut setiap resiko yang berani 
memunculkan batang hidungnya.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #3 : Anti sosial 
 
Menjadi mahasiswa yang cerdas atau karyawan yang teladan bukan berarti 
Anda harus menolak semua ajakan untuk bersosialisme dengan teman-teman 
Anda.  
 
Pastikan Anda memiliki waktu luang dalam seminggu untuk setidaknya dua kali 
hangout keluar dengan gerombolan teman Anda, dengan begitu Anda bisa 
mematikan jiwa anak-mama yang memalukan itu. 
 
Wanita sering menilai pria berdasarkan teman gaul dan lingkaran sosial sang 
pria.  
 
Mengapa?  
 
Karena mereka percaya bisa melihat seperti apakah kepribadian seseorang 
lewat teman-teman yang dimiliki.  
 
Sebenarnya itu bukan khusus dilakukan wanita saja, tapi juga oleh kita pria.  
 
It’s the basic of social dynamics.  
 
Jika Anda terlihat memiliki kumpulan teman yang menyenangkan, dia akan 
menilai Anda sebagai orang yang menyenangkan. 
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Jika Anda terlihat memiliki kumpulan teman yang nerd dan gloomy, dia akan 
menilai Anda sebagai orang yang nerd dan gloomy. 
 
Jika Anda tidak terlihat memiliki teman …   
 
Anda sudah mengerti maksud saya, ‘kan?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 

Komitmen #3 
 
Saya akan bergaul sebanyak, sesering, dan seluas 
mungkin untuk menggandakan lingkaran sahabat yang 
sudah saya miliki sekarang. 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #4 : Ngebadut 
 
Anda bisa membuat wanita menikmati obrolan dengan Anda dengan cara 
ngebadut, tapi jangan harap dia akan jadi tertarik untuk berhubungan lebih 
serius dengan Anda.  
 
Saya berani taruhan Anda pasti selama ini berpikir sebaliknya.  
 
Well, guys, itu adalah formula pasti untuk menghanguskan kesempatan Anda 
dengan wanita! 
 
Ngebadut adalah tipe bercanda yang bertujuan untuk menghibur si wanita.  
 
Guys, kalian ingin bersenang-senang DENGAN dia, bukan berusaha 
MENYENANGKAN DIA!  
 
Beberapa contoh yang paling umum adalah bergaya slapstick ala bencong, 
menawarkan diri menjadi target ledekan orang lain, dan melakukan tantangan 
konyol yang diminta oleh si wanita.  
 
Lakukan itu semua, Anda akan langsung terlihat seperti boneka murahan yang 
tidak layak untuk dianggap serius.  
 
Ketika mendekati wanita, pria glossy akan menunjukkan kepribadiannya yang 
solid ala no-one-mess-with-me.  
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Instead of ngebadut, dia akan melemparkan Jerk Joke (J2), bukan untuk 
membuat wanita itu terkesan, terhibur, dsb melainkan justru untuk membuat si 
wanita membuktikan dirinya adalah lawan dialog yang tahu cara bersenang-
senang.  
 
Pria lossy tidak bisa melakukan hal itu. Itu sebabnya mereka ngebadut, 
berusaha keras membuktikan bahwa mereka pria yang menyenangkan. Wanita 
yang memiliki nilai menyimpan diri mereka hanya untuk live action hero, 
bukannya badut-badut sirkus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

Komitmen #4 
 
Agar tidak menjadi badut sirkus, saya akan rajin melatih 
kemampuan melemparkan J2 dalam pergaulan dan 
kehidupan sehari-hari.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #5 : Menyerahkan otoritas 
 
Prinsip paling fundamental tentang wanita: mereka senang dipimpin.  
 
Kepemimpinan bagi wanita sama seperti api bagi hewan-hewan liar di hutan. 
 
Proses evolusi selama ribuan tahun menanamkan rasa takut yang alami 
terhadap bahaya api dalam diri hewan-hewan itu, tapi mereka juga tertarik 
dengan kehangatannya hingga mereka sulit untuk tidak mendekat bila melihat 
kedip api dari kejauhan. 
 
Demikian juga dengan wanita; mereka tertarik pada pria yang mampu 
memimpin dan mengendalikan situasi. 
 
Ketika seorang pria menyerahkan otoritas pribadinya kepada sang wanita, 
membiarkannya untuk selalu memimpin, mengambil inisiatif, dan mengambil 
keputusan dalam skema hubungan romance, nasib pasangan itu sudah tidak 
jauh dari ujung yang tragis.  
 
Hal yang sama juga terjadi jika Anda sudah berada dalam hubungan dengan 
seseorang, malahan hal tersebut akan semakin dicari-cari oleh sang wanita.  
 
Ketika menelpon, pastikan Anda yang mengatur tempo pembicaraan, tidak 
takut untuk memutar topik, atau menyudahi obrolan sebelum si wanita berpikir 
untuk menghentikannya.  
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Ketika hangout, Andalah yang membuat keputusan besar seperti lokasi venue 
atau judul film, lalu biarkan dia memutuskan hal-hal kecil sisanya, seperti food 
dan beverages.  
 
Setelah dia merasakan jiwa kepemimpinan Anda, lihat bagaimana dia kesulitan 
berusaha menahan dirinya agar tidak lebih banyak bersama-sama dengan 
Anda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

Komitmen #5 
 
Saya akan sebaik mungkin mempertahankan dan 
mengendalikan otoritas yang saya miliki sebagai pria 
dalam hubungan dengan wanita manapun.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #6 : Menjilat 

 
Coba jujur, seberapa cepat Anda bersedia mengubah pendapat Anda tentang 
suatu hal hanya karena sang wanita gebetan memiliki pendapat yang totally 
berlainan?   
 
Semakin cepat, semakin nyata bahwa Anda sedang menjilatnya.  
 
Saya jarang sekali melihat pria yang berani menyatakan penolakan, melempar 
argumentasi, pada wanita yang sedang ditargetkan.  
 
Jika berada dalam group discussion, pria-pria itu biasanya ngarep bisa berada 
di kubu yang sama dengan wanita targetnya.  
 
Kalaupun situasi tidak mengijinkan seperti itu, si pria akan berusaha menjadi 
orang yang paling bijaksana untuk mengakomodasi pendapat si wanita.  
 
Jangan pikir wanita tidak dapat mencium agenda busuk yang Anda lakukan itu. 
 
Saya beritahu satu rahasia: jika wanita tertarik, dia akan memberikan sejumlah 
test pada Anda.  
 
Salah satu tes paling awal adalah melihat apakah Anda pria kiss-ass atau 
bukan.  
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Kalau Anda sudah gagal di sini, lupakan mimpi date dengannya. Pria glossy 
tidak membutuhkan validasi wanita demi menciptakan ketertarikan.  
 
Pria glossy tidak akan jadi pria baik sang penyedia dan tukang support demi 
menciptakan ketertarikan.  
 
Justru sang wanitalah yang seharusnya berusaha menunjukkan validasi, 
persetujuan, untuk menunjukkan ketertarikannya pada Anda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  

Komitmen #6 
 
Saya akan tampil terbuka dan frontal jika berkomunikasi 
dengan wanita manapun, sekalipun itu berarti 
kemungkinan saya tidak disukai olehnya. 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 
KESALAHAN #7 : Ngarep 

 
Ini mungkin salah satu filosofi paling esensial yang pernah saya temukan dalam 
hidup: kunci sebuah hubungan ada pada tangan orang yang paling sedikit 
menaruh interest di dalamnya.   
 
Saya ingin Anda benar-benar memahami fakta sederhana yang sering 
terabaikan itu. 
 
Ketika mendekati seorang wanita, Anda tidak bisa mengobral seluruh ekspresi 
ngarep Anda kepadanya.  
 
Tindakan seperti rajin menjemput, berusaha romantis, menunjukkan Anda lebih 
pengertian dibanding pria lain, rutin nelpon, dsb adalah kartu mati yang harus 
Anda hindari. 
 
Itu semua akan membuat wanita merasa memegang kunci penting apakah 
kalian bisa lanjut ke tingkat berikutnya atau tidak.  
 
Jika dia memang tertarik, Anda beruntung.  
 
Jika tidak, Anda kehilangannya sama sekali. 
 
Hal yang sama juga berlaku di dalam hubungan.  
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Anda tetap tidak boleh menunjukkan Anda total 100% all over her, karena 
otomatis dia berada di level minat yang lebih rendah daripada Anda, thus 
memegang kendali hubungan kalian.  
 
Stay loose, and let her chase you.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 
 

Komitmen #7 
 
Saya akan membatasi atensi dan ekspresi saya pada 
wanita manapun, khususnya pada mereka yang saya 
suka, karena saya bukan pria murahan.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #8 : Homeboy 
 
Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh menunjukkan bahwa Anda anak 
rumahan.  
 
Yang dicari-cari oleh wanita bukanlah pria yang lebih senang berada di 
kamarnya membaca buku dan menulis puisi.  
 
Listen to this: a real guy always have a real place out there in the real world! 
 
Jaman purbakala dulu kita adalah makhluk yang memiliki status berdasarkan 
seberapa luas daerah kekuasaan yang kita miliki.  
 
Pria yang menjelang dewasa harus menjalani inisiasi pergi dari kenyamanan 
rumahnya untuk bertahan hidup di hutan, padang pasir, atau tempat liar lainnya 
selama beberapa lama.  
 
Dia diuji untuk mampu menyesuaikan diri, bertahan hidup, bahkan 
menaklukkan teritori baru yang kemudian menjadi miliknya.  
 
Prinsip yang sama terus dilakukan hingga saat ini dalam social dynamics.  
 
Mirip seperti Kesalahan #3, Anda akan dianggap ‘lemah’ jika tidak memiliki 
domain untuk petualangan sosial yang nyata di luar sana.   
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Cari dua atau tiga tempat nyaman yang bisa Anda jadikan basecamp 
kelompok.  
 
Setiap kali Anda nongkrong, lakukan di tempat itu.  
 
Ajak semua teman baru yang Anda punya ke tempat itu, termasuk wanita-
wanita Anda sambil dengan bangga berkata, “Welcome to my crib!”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 

Komitmen #8 
 
Saya akan berhenti bermalas-malasan di kamar, dan 
menjadi petualang yang senang mencari tempat 
tongkrongan dan daerah jajahan baru.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #9 : Ungkapin perasaan lebih dulu 
 
Siapapun yang pertama kali menciptakan istilah dan trend ‘nembak wanita’ 
harus ditembak mati! 
 
Karena ketika Anda mengambil langkah lebih dulu untuk mengungkapkan 
perasaan Anda terhadap dia, apalagi tanpa dia yang menanyakannya, di detik 
itu juga sang wanita akan kehilangan sensasi tegang, deg-deg’an, penasaran 
yang selalu dia dapatkan ketika berinteraksi dengan Anda sebelumnya.   
 
Pria Glossy bukan cuma bisa menciptakan atraksi kharisma yang menawan 
hati si wanita, tapi juga mampu menyimpannya baik-baik sampai tiba saatnya si 
wanita baik secara fisik maupun verbal memberi kode tentang perasaan dia 
kepada Anda. 
 
Saya terlalu banyak melihat dengan pria yang tidak sabar untuk menunjukkan 
minat dalam berhubungan dengan wanita.  
 
Mereka takut kehilangan kesempatan jika tidak bertindak claim-the-prize 
dengan cepat.  
 
You know what?  
 
Justru Anda akan kehilangannya jika bertindak dengan cepat!  
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Jangan bicarakan soal perasaan apa-apa.  
 
Jika dia bertanya, putar kesana-kemari.  
 
Terus biarkan dia berasumsi ini-itu sepanjang mungkin, guys.  
 
Itu adalah bahan bakar untuk api ketertarikannya pada Anda.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 

Komitmen #9 
 
Saya akan menyimpan pernyataan perasaan saya 
selama mungkin, sampai sang wanita terbakar oleh rasa 
penasarannya sendiri. 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #10 : Tidak fashionable 
 
Kalau ada yang keberatan saya menyebut ini sebagai jenis kebocoran karakter, 
silakan saja.  
 
Tapi pada nyatanya saya melihat sikap apatis terhadap grooming dan fashion 
itu umumnya bisa ditemukan pada bocah usia ingusan hingga masa kuliah.  
 
Dekil. Urakan. Jorok. Ngga matching. Kekecilan atau kebesaran. Out 
fashioned. Buta warna. Tidak event-wise. Bau.  
 
Saya pernah berada di tahap itu.  
 
Saya pernah merasa shallow jika mengikuti pakem-pakem fashion tertentu.  
 
Saya akan merasa tidak menjadi diri sendiri jika seperti itu. 
 
Saya yakin Anda pasti mengerti maksud saya dengan masa-masa itu. 
 
Saya bukan menyuruh Anda untuk jadi metrosexual.  
 
Saya bukan pria seperti itu, dan juga tidak menganjurkan Anda ke sana.  
 
Tapi cukup sampai pada titik dimana Anda tahu bagaimana memilih set 
pakaian dan celana yang nyaman di mata wanita. 
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Sebagai makhluk yang terbiasa dengan estetika dari kecil, wanita mudah 
merasa tidak nyaman, bahkan sampai terganggu, jika didekati pria yang jawara 
melanggar semua prinsip berpakaian dengan baik.  
 
So, guys, cut it out. Help yourself to help those cute girls to feel safe with you.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 
 

Komitmen #10 
 
Saya akan memberi lebih banyak perhatian pada jenis 
image dan karakter penampilan yang ingin saya 
sampaikan kepada orang di sekeliling saya. 
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #11 : Menutupi seksualitas 
 
Anggapan bahwa pria lebih banyak memikirkan tentang seks daripada wanita 
adalah sebuah mitos yang berbahaya!  
 
Berapa banyak pria di luar sana yang langsung mengubah dirinya jadi alim, 
membuang semua obrolan dirty jokes, karena mereka menganggap wanita 
akan terganggu dengan topik-topik seperti itu? 
 
Listen to this : wanita-wanita juga memiliki minat yang besar terhadap 
seksualitas!  
 
Alasan mengapa mereka tidak terlihat demikian adalah karena mereka sudah 
dibiasakan dari kecil untuk tidak sembarangan untuk menunjukannya.  
 
Mereka cenderung merasa murahan, nakal, atau setidaknya bukan tergolong 
wanita yang menawan jika berani memulai obrolan tentang seksualitas. 
 
Tapi itu sama sekali bukan berarti mereka tidak akan meladeni jika Anda yang 
memulainya. 
 
Jadi bila Anda adalah pria yang confident, nyaman, tidak mupeng, dan bukan 
tipe pria Joni-horny ketika menyampaikan lelucon berbau seks, wanita juga 
akan bersikap nyaman dan tidak keberatan untuk menikmatinya.  
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Justru dia yang akan merasa aneh jika dia bersikap tertutup sementara Anda 
menganggap pembicaraan itu normal-normal saja. 
 
Seksualitas adalah hal yang normal, kalau bukan hal yang sangat 
menyenangkan.  
 
Wanita diam-diam suka membicarakannya dengan sahabat wanita mereka, jadi 
kenapa Anda justru menghindarinya? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

Komitmen #11 
 
Saya akan menikmati mendengarkan maupun 
menyampaikan obrolan yang bernuansa seksual dengan 
wanita manapun karena itu topik yang menyenangkan.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #12 : Romantimania 
 
Jika selama ini Anda punya hobi menonton film drama Asia, Anda tinggalkan itu 
semua, bro.  
 
Those flicks are not good for your jomblo life. Avoid them at all cost; especially 
Korean movies, they’re pure evil, trust me!  
 
Tinggalkan juga lagu-lagu N’sync, Backstreet Boys, atau apapun yang berasal 
dari boyband kalengan  lainnya.  
 
Mulai sekarang, pasang telinga Anda hanya pada musik rock dan sejenisnya.  
 
Kenapa?  
 
Karena semua hal tersebut akan memanjakan Anda dalam mimpi-mimpi 
romantis yang tidak akan pernah kesampaian!  
 
Mereka akan mempertebal bau ngarep Anda, bau pria desperado, bau loser. 
Jika ditanya, wanita mengaku suka pria-pria romantis, tapi pada kenyataannya, 
bukan romantisisme yang menarik mereka, tapi challenges and adventure.  
 
Romantimania jelas bukan cara baik untuk memulai sebuah hubungan.  
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Jika Anda ingin jadi pria romantis, lakukan setelah Anda menjalani hubungan 
dengan wanita impian Anda. 
 
Itupun jangan dilakukan setiap saat karena dia akan jadi bosan dengan Anda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
dan tanggal hari ini untuk menandai keseriusan Anda untuk mulai menjadi glossy. 

 
 

Komitmen #12 
 
Saya akan menyimpan gaya romantis saya hanya 
setelah saya dan sang wanita sudah memulai sesuatu 
yang lebih serius daripada kenal-nama.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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KESALAHAN #13 : Kompensasi 
 
Ini adalah kesalahan yang paling sering ditemukan, sekaligus paling fatal! 
 
Membelikan banyak hadiah, rajin memberi pujian, mentraktir kemana-mana, 
dan setiap saat menjadi pria yang penuh perhatian adalah tindakan-tindakan 
kompensasi yang biasa dilakukan oleh pria demi memancing interaksi minat 
wanita-wanita ketika dalam pendekatan.  
 
Anda mengkompensasi perhatiannya kepada Anda lewat menjual diri Anda 
untuknya. 
 
Kesalahan besar! Anda tidak akan perlu membeli perhatian seperti itu jika Anda 
adalah pria yang memiliki hidup menyenangkan.  
 
Wanita akan dengan senang hati menawarkan diri untuk ikut hangout dengan 
teman-teman Anda.  
 
Memberikan kompensasi adalah cara cepat untuk membuktikan bahwa Anda 
tidak memiliki kepribadian yang menarik. melemahkan citra kepribadian Anda.  
 
Mereka senang bersama-sama dengan Anda, curhat, menghabiskan waktu, 
bermain ini-itu karena mereka dapat menikmati fasilitas yang Anda sediakan.  
 



 

13 Kesalahan yang Sering Dilakukan Pria ketika Berhubungan dengan Wanita            
            

Page 35 of 41 

Wanita-wanita cantik sudah biasa menerima perlakuan demikian dari pria 
ngarep di sekeliling mereka.  
 
Begitu tipikal dan seringnya, mereka akan langsung memiliki impresi bahwa 
kompensasi sama dengan ngarep.  
 
Mereka tidak akan benar-benar tertarik dengan pria yang memberikan 
kompensasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tulis ulang pernyataan di atas pada kolom yang disediakan, lalu bubuhi tanda tangan  
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Komitmen #13 
 
Saya akan memancing perhatian wanita dengan karakter 
saya, bukannya dengan fasilitas ataupun kompensasi 
yang saya berikan.  
 
________________________________________
________________________________________
________________________________________ 

 
_______________ 
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EPILOG 
 
Apakah Anda pernah terjebak melakukan salah satu dari 13 kesalahan di atas?  
 
Atau bahkan melakukan semuanya? 
 
Jika ya, Anda tidak perlu merasa malu karena terdapat banyak sekali pria 
lainnya di luar sana yang juga melakukan hal-hal seperti itu secara otomatis.  
 
Masyarakat yang sudah membentuk kebiasaan-kebiasaan tersebut.  
 
Akibatnya, Anda dan mayoritas pria lainnya jadi lebih jago untuk mementahkan 
minat wanita-wanita, bukannya menarik mereka. 
 
Anda tidak tahu bagaimana menjadi pria Glossy bagi kebanyakan pria itu bukan 
hal yang bisa diketahui alamiah, dan tidak ada yang pernah mengajarkan Anda 
tentang mengapa Glossy bisa menarik minat wanita.  
 
Itu sebabnya Anda selalu tenggelam dan jatuh dalam kesalahan yang sama 
tanpa bisa mengetahuinya.  
 
Saya, Kei, dan Jet menciptakan Hitman System untuk memperbaiki ‘kecacatan’ 
itu! 
 
E-book ini adalah awal dari era hidup Anda yang baru dengan wanita.  
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Setiap petunjuk dan penjelasan yang sudah Anda baca dari halaman pertama 
adalah aspek-aspek penting yang saya dapatkan dari kehidupan nyata, sama 
sekali bukan omong kosong teori belaka.  
 
Itu sebabnya setelah membaca tiga belas jenis faktor yang terus menghalangi 
menciptakan hubungan yang berhasil dengan wanita di mana saja dan kapan 
saja, Anda sekarang memiliki peta yang solid untuk membantu Anda agar tidak 
terus berkeliaran sebagai pria yang lossy.  
 
Wanita mungkin cenderung lembut dan pemaaf, tapi jangan harap mereka akan 
kompromis jika mereka mendapati Anda melakukan salah satu, kalau bukan 
semua, dari ketigabelas point di atas.  
 
Mereka tidak ingin menghabiskan waktu produktif mereka untuk berhubungan 
dengan pria yang bernilai rendah.  
 
They want man of ultimate value!  
 
Apakah Anda orangnya? 
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Layanan & Produk Lainnya 
 
 
 
HITMAN SYSTEM EXCLUSIVE WORKSHOP  
 
Jika setelah membaca semua artikel fantastis Hitman System Anda sudah mampu 
bertransformasi menjadi pribadi yang bernilai tinggi, menarik, tidak mengalami kesulitan untuk 
memulai dan menjalani hubungan dengan wanita-wanita, maka Anda layak mendapat tepuk 
tangan dan ucapan selamat dari kami. 
 
Tapi jika Anda masih kepayahan untuk memadukan semua hal yang sudah kami tuliskan di sini, 
maka Hitman System Exclusive Workshop (HSEW) adalah event yang Anda butuhkan. Ini adalah 
kesempatan eksklusif untuk mempelajari semua paradigma dan tehnik Hitman System dalam 
sebuah interactive workshop secara live dan langsung di lapangan.  
 
Anda harus tahu bahwa tidak ada pil ajaib yang bisa secara instan membuat Anda jadi pria yang 
memiliki akses romance dengan banyak wanita. HSEW tidak menawarkan pil absurd seperti itu, 
melainkan menolong Anda MENINGKATKAN PROBABILITAS ROMANTIKA secara praktis lewat 
berbagai kemampuan sosial yang maksimal, strategi komunikasi yang cerdas, dan paradigma 
berpikir yang benar. 
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HITMAN MAGIC ACADEMY  
 
Sebutkan daftar cara-cara jitu untuk membuat wanita langsung menikmati obrolan dengan Anda, 
tak peduli Anda orang asing yang baru ditemuinya atau sudah teman lama semenjak kecil.  
Kalau Anda tidak menyebutkan MAGIC / SULAP di antara daftar tersebut... 
 
... Anda perlu lebih banyak bergaul dengan wanita! 
 
Hitman Magic Academy (HMA) adalah workshop satu hari tentang banyak atraksi ilusi yang 
mampu memancing reaksi positif dari lawan bermain Anda. Anda akan mempelajari berbagai 
jenis impromptu magic yang sederhana hingga coin and card magic yang membuat Anda terlihat 
setara David Blaine. 
 
 
HITMAN FASHION UPGRADE  
 
Seorang Hitman adalah pria Glossy yang selalu tahu bagaimana tampil menarik dimanapun ia 
berada. Hanya ada sebagian kecil saja pria yang tidak mengalami kesulitan dan berani 
memainkan sense of fashion dalam kehidupan sehari-hari. Sementara bagi sebagian besar pria 
lainnya, mereka cenderung ketakutan ketika sudah waktunya pergi ke mall dan department store 
dan mall untuk membeli perlengkapan set fashion yang baru. 
 
Hitman Fashion Ugrade (HFU) dapat menyediakan solusi untuk masalah spesifik seperti itu. 
Khusus untuk pria yang memang sedang ingin berbelanja dan butuh guidance yang maksimal dari 
wanita-wanita. Kesempatan unik yang tidak akan Anda bisa temukan di tempat lain, hanya ada di 
Hitman Fashion Upgrade. 
  
 

Dapatkan semua detil informasi produk & layanan di www.hitmansystem.com 
 

http://www.hitmansystem.com
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