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HITMAN SYSTEM

HITMAN SYSTEM adalah pusat pelatihan pengembangan diri pro-
fesional untuk meningkatkan dan memaksimalkan diri dalam ke-
hidupan, pergaulan sosial, percintaan, dan romansa.

Anda akan segera menemui hal-hal tersembunyi yang menggun-
cang  realita Anda sekali dan selamanya, serta mengubah cara 
pandang Anda tentang dinamika sosial antar pria-wanita dalam 
dunia percintaan.

Sebagai terobosan satu-satunya dan pertama kali di Indonesia, 
sejak berdiri pada tahun 2006, kami telah melayani ribuan pria 
di Indonesia dan berbagai penjuru dunia untuk mengerti lebih 
dalam tentang pria, wanita, dan dinamika dunia sosial romansa. 

Lewat pelatihan workshop, seminar, kelas-kelas khusus yang 
fenomenal, dan konsultasi pribadi, HITMAN SYSTEM telah mem-
bantu ribuan orang meraih kehidupan cinta yang mereka dam-
bakan.

Pelatihan bukan hanya terfokus untuk mempelajari dan memaha-
mi seluk-beluk interaksi antar-gender (dunia romansa), melain-
kan juga landasan dari formula-formula sukses dalam kehidupan 
sosial (dunia pergaulan) dan profesional (dunia studi & karir).

Sampai detik ini, jumlah materi dalam website Hitman System 
mencapai lebih dari 170 artikel dengan lebih dari 3,5 juta views, 
pembaca dan anggota mailing list yang terdiri lebih dari 15.000 
orang, serta lebih dari 23.000 followers di Twitter.
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Telah mendapat liputan media seperti TV One, RCTI, Kompas, 
TEMPO, Jakarta Globe, Media Indonesia, The Jakarta Post, Read-
er’s Digest Indonesia, Mustang FM, dan Suara Merdeka, serta 
menjadi narasumber rutin untuk kolom Romansa pada Detik.
com, majalah Gadget, RRI pro. 2 dan beberapa media kawasan 
lainnya.

Selain itu kami juga memiliki pelatihan dalam pelatihan-pelatihan 
khusus untuk kebutuhan yang spesifik dalam hal romansa, komu-
nikasi sosial, dan juga pengembangan diri serta kepribadian.

Sampai dengan saat ini, kami telah telah mengadakan lebih dari 
68 kali workshop dan 11 kali seminar, termasuk di kota-kota 
besar selain Jakarta, seperti Bandung, Malang, Yogyakarta dan 
Surabaya. Jumlah alumnus pelatihan tercatat telah mencapai leb-
ih dari 1000 orang dengan usia 20 hingga 40 tahun. 

Lebih dari sekedar pelatihan biasa, Hitman System telah mencip-
takan sebuah sub-kultur dan membentuk komunitas yang terse-
bar di seluruh penjuru nusantara.

Kunjungi situs utama kami di http://hitmansystem.com
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Kok Bisa Dibawah 
7 Detik?

Impresi Pertama Adalah Impresi Terakhir

“Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda..” 
itu slogan dari salah satu iklan parfum klasik yang pasti masih 
Anda ingat. Kalimat cerdas yang diciptakan oleh tim kreatif adver-
tising itu merupakan hasil penelitian ilmiah yang sudah dilakukan 
puluhan tahun di seluruh dunia. Yaitu bahwa impresi pertama itu 
sangat menentukan hasil akhir. 

Faktanya adalah manusia selalu menciptakan penilaian akan 
orang lain berdasarkan ‘sampul’ dan ‘penampilan’ awalnya. Ban-
yak buku self-help dan psikologi populer mengajarkan impresi 
pertama itu terjadi dalam waktu 60 detik pertama. Tapi sayang-
nya itu semua salah dan jauh dari realita. 
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Jurnal Psychological Science mempublikasikan penelitian terbaru 
dari Janine Willis dan Alexander Todorov -dua orang psikolog di 
Universitas Princeton- yang menemukan bahwa manusia menilai 
orang lain lewat wajahnya dalam waktu sepersepuluh detik per-
tama! Enam detik setelahnya dipakai untuk mencari bukti-bukti 
lain yang mendukung penilaian di impresi pertama itu. 

Itu artinya jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh sebelum 
Anda beraksi menggodanya, sang gebetan sudah menentukan 
apakah dia berminat atau tidak pada Anda. Itu adalah kabar bu-
ruk yang sayangnya dahulu belum saya sadari ketika mencoba 
mendekati senior jurusan saya, Priscilla.  

Kalau di awal Anda gagal memberikan impresi yang menarik mi-
natnya, tidak usah capek-capek bermimpi mencintai dan dicintai. 
Bahasa sehari-harinya, Anda dijamin banyak gagal dan kesulitan 
bercinta jika Anda tidak bisa membuatnya suka atau doyan sebe-
lum detik pertama. 

Tapi juga ada kabar gembira: membuat orang suka/doyan itu san-
gat mudah! 

Tenang saja, saya akan mengajarkan beberapa tips praktisnya be-
berapa saat lagi.

Cinta Merupakan Hasil Interaksi

Menurut para ahli kejiwaan, cinta muncul sebagai hasil interaksi 
manusia. Demikian tulis sebuah buku psikologi umum milik Chris-
tine, salah seorang kekasih saya pada jaman kuliah dahulu. Kurang 
lebih digambarkan kalau baru di awal perkenalan dan sifatnya 
perasaan sepihak saja, itu kurang cocok kalau disebut cinta. Itu 
sebabnya di sepanjang seminar Hitman System, kami biasa meng-
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ganti ‘cinta‘ dengan istilah ‘suka’ atau ‘doyan’ yang berarti Anda 
tertarik karena ada hal-hal yang memancing perhatian Anda. 

Anda bisa saja terpancing karena faktor penampilannya. Anda 
bisa menyukai minat pada orang yang berbagi minat yang sama 
dengan Anda. Anda bisa juga menyukai tutur kata dan kelugasan-
nya ketika ngobrol. Anda juga mungkin menikmati pesona prib-
adinya yang cerdas, hangat atau ceria. 

Ada banyak sekali faktor-faktor lain yang bisa membuat Anda ter-
tarik pada seseorang. Tapi Anda wajib ingat kalau itu semua hanya 
suka atau doyan, bukan cinta. 

Ingat seumur hidup: cinta bertumbuh pelan-pelan dalam hubun-
gan yang berawal dari doyan. 

Jadi istilah Jatuh Cinta itu lebih tepat kalau disebut Jatuh Doyan 
dan Cinta Pada Pandangan Pertama sebenarnya adalah Doyan 
Pada Pandangan Pertama. 

Nanti kalau sudah rajin berinteraksi atau  pendekatan-pendekatan 
rutin (PDKT!) dan jadian, rasa doyan itu bisa bertumbuh jadi cinta. 

Lalu bagaimana kalau saya bilang bahwa Anda bisa membuat ge-
betan Anda merasa Jatuh Doyan dan Doyan Pada Pandangan Per-
tama dalam durasi di bawah tujuh detik? 

Ayo baca dan perhatikan sebaik mungkin, karena semua tipsnya 
bisa dipraktekkan untuk pria dan wanita. Oh ya, jangan lompat-
lompat bacanya ya. 
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PDKT Tidak Perlu Lama

Selama ini Anda biasanya PDKT berapa lama? Dalam pelatihan 
Hitman System, saya mengajarkan cara efektif mengubah ge-
betan jadi pacar (alias PDKT) yang sukses dalam waktu tiga kali 
pertemuan saja. Ini sangat singkat sekali kalau dibanding dengan 
pola PDKT pada umumnya yang biasa terjadi berminggu-minggu, 
bahkan berbulan-bulan!

Nah, satu hal yang membuat PDKT keterlaluan lambat/lama sep-
erti itu adalah karena Anda tidak bisa menciptakan impresi per-
tama yang memukau. 

Anda terbiasa berpikir bagaimana cara membuatnya pelan-pelan 
suka/doyan pada Anda. Biasanya mulai dari jadi teman curhat, 
lalu teman yang serba baik membantunya ini-itu, dsb. Anda pikir 
suka tumbuh perlahan dari hal-hal seperti itu.

Sebenarnya itu tidak sepenuhnya salah. Seseorang bisa suka dan 
doyan pada Anda secara perlahan seiring banyaknya waktu yang 
kalian berdua habiskan. Tapi seseorang juga bisa suka dan doyan 
pada Anda pada detik-detik pertama interaksi dengan Anda. 

Jadi kalau Anda sebenarnya bisa membuatnya suka dalam perte-
muan pertama, pertanyaannya adalah mengapa Anda perlu me-
makai cara yang lama dan berbelat-belit?

Kalau PDKT pakai cara yang lama, bukan saja capek dan lambat, 
akhir-akhirnya juga cenderung gagal. Itu karena Anda tidak tampil 
maksimal pada pertemuan pertama. Akibatnya mau diperpan-
jang dan diusahakan sekeras apapun, rasanya sulit sekali untuk 
memperbaiki impresi pertama itu. Bisa saja sih, tapi sangat sulit. 
Nanti saya akan jelaskan itu lebih lanjut dalam bab kedua.
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Modal PDKT , Bukan Trik PDKT!

PDKT adalah bahasa singkatan gaul dari PenDeKaTan. Siapa pun 
yang pertama kali memulai singkatan itu pasti tidak menyadari 
betapa tepat dan cermat kreatifitasnya itu. Dalam setiap pelati-
han Hitman System, saya selalu menyebutnya demikian, “Kalau 
mau PDKT, maka wajib menunjukkan PeDe dulu, baru KaTe-KaTe 
nya!”

Jadi materi yang sedang Anda baca ini tidak memberikan trik 
langkah apa yang perlu diucapkan untuk membuatnya jadi keka-
sih Anda. Tapi saya akan mengajarkan hal-hal apa saja yang perlu 
Anda miliki agar bisa menarik perhatiannya di bawah tujuh detik 
pertama. 

Anda akan mengungkap berbagai jenis kekayaan diri sendiri yang 
bisa digali dan dimaksimalkan agar bisa menarik gebetan dengan 
cara, gaya, dan langkah-langkah Anda sendiri.

Coba bayangkan bagaimana perasaan Anda jika kekasih suatu saat 
bercerita bahwa dia memakai trik-trik tertentu ketika mendekati 
Anda? Pasti merasa dimanipulasi, ‘kan? Nah itu sebabnya apa 
yang saya tuliskan dalam e-book ini bukanlah tips ataupun lang-
kah-langkah manipulatif yang memancing orang jadi suka pada 
Anda. 

Semua orang pasti setuju bahwa PDKT itu perlu modal dan modal 
itu adalah diri Anda sendiri. Anda tetap menjadi diri Anda sendiri, 
hanya saja dalam versi yang terbaik dan terindah. Anda tidak me-
makai topeng atau gaya aneh-aneh yang bukan diri sendiri. Anda 
tidak perlu berubah jadi orang lain karena diri Anda sudah sangat 
berharga dan super unik. 
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Tiga Area Impresi

Sejujurnya, orang tidak mungkin langsung mengenal diri Anda 
hanya dalam waktu tujuh detik. 

Pasangan yang sudah menikah 5 tahun pun belum tentu sudah 
mengenal diri pasangan  sepenuhnya. Anda pasti sering menden-
gar kisah-kisah konflik pernikahan yang berbunyi, “Dulu dia tidak 
bersikap begini, saya benar-benar tidak kenal dia lagi!”

Tapi suka pada pandangan pertama itu sangat mungkin. Suka 
pada pandangan pertama selalu terjadi tanpa bisa ditahan karena 
bersifat biologis dan terjadi di alam bawah sadar. Itu sebabnya 
rasa suka ini tidak bersifat logis atau masuk akal. 

Rasa suka atau doyan ini terjadi sederhana dan otomatis begitu 
saja berdasarkan penilaian positif pada empat area dalam diri 
Anda, yakni Visual Impression, Non-Verbal Impression, dan Ver-
bal Impression. 

Semakin banyak nilai positif yang Anda miliki pada masing-mas-
ing area tersebut, semakin cepat dia jatuh hati pada Anda. Dan 
jika dia sudah doyan pada tujuh detik pertama, seperti dijelaskan 
pada awal bab ini, dia akan menghabiskan detik dan menit-menit 
berikutnya untuk mencari bukti-bukti yang semakin menambah 
rasa sukanya pada Anda.
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Visual Impression

Dihakimi Berdasarkan Penampilan 

Pepatah boleh melarang kita menilai buku dari sampulnya, tapi 
tetap saja kita selalu melakukannya. Ini adalah fakta sehari-hari 
yang senantiasa terjadi dan tak terbantahkan. 

Lantas kenapa kita selalu melakukannya? Mengapa kita selalu 
menciptakan persepsi tentang seseorang yang baru kita kenal 
berdasarkan apa yang kita bisa lihat darinya?

Jawabannya adalah karena otak kita memang diprogram untuk 
selalu memproses semua yang terjadi di sekeliling kita. 

Otak menerima sinyal berisi informasi-informasi yang dikirimkan 
oleh kelima panca indera kamu. Isi informasi itu sendiri biasanya 
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bersifat netral, tidak berarti apa-apa-apa. Namun ketika informa-
si itu kemudian dibandingkan dengan memori yang ada di ba-
gian sistem korteks dan limbik otak Anda, mendadak muncullah 
arti-arti dan penilaian-penilaian tertentu. 

Misalnya mata Anda melihat seseorang yang sudah akrab dengan 
Anda, maka otak Anda akan memberi penilaian yang kurang lebih 
berbunyi, “Dia dikenal dan aman.” Ketika mata Anda melihat ses-
eorang yang asing, informasi yang terkirim itu akan diterima oleh 
otak dan dinilai, “Dia tidak dikenal, mungkin berbahaya.” 

Otak Anda akan mulai mencocokkan penampilan orang asing itu 
dengan beberapa memori lainnya tentang daftar orang-orang 
berbahaya, mis. tinggi dan berat badan, jenis pakaian, kelompok 
etnis, bahasa tubuh, mimik wajah, dsb. 

Ketika ditemukan banyak kecocokan dengan memori orang-orang 
berbahaya, barulah otak Anda menciptakan penilaian, “Saya tidak 
suka orang ini, saya takut dengannya, saya perlu menghindarinya.” 

Jadi suka atau tidak suka, Anda tidak pernah bisa terhindar dari 
‘penghakiman’  dan  ‘penilaian’  instan  oleh  orang  lain.. tanpa 
mempedulikan faktor seberapa baik hati Anda atau seberkualitas 
apa karakter dan kepribadian Anda.

Anda  tidak  bisa mengendalikan  apa  yang  orang  lain  lakukan, 
tapi Anda bisa mengendalikan bagaimana mereka memproses 
informasi-informasi itu.. sama seperti saya mampu mengenda-
likan informasi yang tepat untuk menggaet Ivonne, kekasih saya 
saat masih kerja kantoran, dan mendapatkan cintanya dibawah 7 
detik! 
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Berpenampilan Terbaik 

Bicara soal impresi pertama selalu bicara soal penampilan. Mung-
kin rasanya superficial alias dangkal menurut Anda, tapi itu adalah 
realita. 

Orang melihat  Anda  dan menilai  Anda  berdasarkan  informasi 
yang Anda tampilkan. 

Jika Anda berpenampilan asal-asalan, tidak peduli seberapa 
berkualitas diri Anda, ya Anda cenderung dianggap sebagai orang 
yang asal-asalan.

Satu hal penting yang perlu saya tekankan: tubuh  fisik  Anda 
adalah masalah nasib, tapi penampilan Anda adalah masalah 
pilihan. 

Saya percaya Anda memiliki kontrol penuh atas bagaimana citra 
diri Anda ditampilkan dan dilihat oleh orang lain. Sayangnya ban-
yak yang malas menggunakan haknya tersebut dengan alasan, 
“Aku orangnya biasa-biasa aja.”

Ijinkan saya berteriak keras di telinga Anda, “TIDAK, BODOH! 
ANDA DICIPTAKAN, DIBENTUK, SECARA LUAR BIASA OLEH TU-
HAN!” Terserah apa latar belakang religi Anda, silakan renungkan 
hal ini: mungkinkah Tuhan seiseng itu untuk menciptakan sesuatu 
yang biasa-biasa saja? 

Seperti sudah kita bahas sebelumnya di atas, sepersepuluh detik 
pertama setelah melihat Anda, sang gebetan sudah menentukan 
apakah dia doyan atau tidak pada Anda. Jadi kalau calon jodoh 
Anda ilfeel karena melihat Anda berpenampilan asal atau biasa-
biasa, itu artinya Anda mempersulit pekerjaan Tuhan. Nah, Anda 
berani menantang Tuhan? 
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Jaga Diri Itu Seksi

Bahasa Inggrisnya adalah grooming, yakni segala sesuatu yang 
bersifat pengelolaan atau penataan tubuh. Jika Anda ingin orang 
mencintai Anda, maka wajib dimulai dari Anda menghargai dan 
mencintai tubuh Anda sendiri. Saya tahu persis ini sepertinya bi-
asa saja, tapi coba lihat berapa banyak hal yang Anda lewatkan 
begitu saja. 

- Luangkan waktu untuk rajin olahraga karena itu menin-
gkatkan sirkulasi internal yang membawa oksigen dan 
nutrisi untuk kulit. Tubuh Anda terlihat lebih kencang, 
segar, dan juga memperlambat penuaan. 

- Minum setidaknya 6 – 8 gelas air putih setiap hari agar 
kulit Anda tetap lembab, lembut, dan subur, serta tu-
buh terhindar dari dehidrasi.

- Kurang istirahat (tidur) membuat wajah Anda tumpul 
tidak bersemangat, kulit Anda terlihat kering, dan mata 
Anda bengkak berair. Anda perlu kira-kira 8 jam tidur 
setiap malam, tapi seringkali yang terjadi Anda hanya 
tidur 5 jam saja. Perbaiki! 

- Jaga kebersihan dan kesehatan rambut serta kulit ke-
pala. Untuk pria, secara umum rambut pendek itu leb-
ih bagus. Untuk wanita, sebaliknya. Pilih gaya rambut  
yang bagus dan cocok dengan bentuk kepala dan tek-
stur rambut. 

- Rapihkan juga bulu/rambut yang lain seperti bulu hid-
ung, kumis dan jenggot.

- Investasilah untuk kebersihan, kesehatan dan kerapi-
han gigi. Ini investasi yang berharga dan tidak sia-sia. 
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Orang yang memiliki senyum mempesona dan nafas 
segar itu selalu disukai semua orang, apalagi oleh ge-
betan Anda.

- Anda wajib memperhatikan jadwal makan dengan baik. 
Seimbangkan asupan gizi dan vitamin agar tubuh ber-
tumbuh secara maksimal. Ingat, tubuh Anda adalah 
aset Anda.

- Perhatikan kebersihan telapak tangan Anda dan selalu 
rapihkan kuku Anda! Wajah Anda bisa ganteng atau 
cantik setengah mampus, tapi kalau tangan kotor, cinta 
pun batal!

Menata Ekstensi Tubuh

Fashion mencakup segala sesuatu yang dipakai untuk menutu-
pi anggota tubuh Anda, yaitu atasan (baju, kemeja, jas, blazer), 
bawahan (celana, rok), dan alas kaki (sendal, sepatu). 

Disebut ekstensi tubuh karena hal-hal tersebut merupakan per-
panjangan dari tubuh Anda yang selalu melekat di sepanjang hari. 
Anda tidak bisa terlalu mengubah bentuk fisik Anda dilahirkan, 
tapi Anda sangat bisa memperbaiki ekstensi tubuh Anda dengan 
mudah. 

Saya hanya akan memberikan sedikit tips penting saja, karena ra-
tusan tips lainnya bisa Anda model sendiri dari berbagai majalah 
dan film.

- Anda tidak perlu mengincar pakaian branded atau 
mahal; yang penting adalah bersih, rapih, dan relevan 
dengan gaya yang sedang populer saat ini.
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- Pilih pakaian yang sesuai dengan ukuran Anda. Jangan 
yang lebih sempit, jangan yang lebih longgar. Sebena-
rnya kaum wanita sudah mengerti tentang hal ini, jadi 
penekanan saya adalah untuk kaum pria yang suka 
masa bodoh (atau benar-benar bodoh?) tentang pe-
milihan ukuran pakaiannya. Jika Anda tidak mengerti, 
tanyakan pada sales assistant!

- Gunakan pengharum badan. Ini sebenarnya optional, 
tapi jika kebetulan Anda memiliki aroma badan yang 
kurang menyenangkan, Anda wajib pakai pengharum! 
Satu saran saya untuk beli parfum: jangan beli tiruan! 
Uang yang Anda investasikan dijamin akan terbalas. 
Barang murahan, atau bahkan tiruan, malah akan 
menghancurkan imej Anda.

- Jangan pelit-pelit dalam membeli sepatu. Setelah 
menimbang wajah, wanita biasanya memperhatikan 
sepatu yang dipakai seorang pria. Bahkan jenis sepatu 
Anda kadang lebih krusial daripada atasan yang Anda 
kenakan. 

Evaluasi Penilaian Orang Lain

Saya harus tekankan ini berulang-ulang: Anda bertanggungjawab 
untuk  memberikan  kemasan  yang  terbaik  untuk  bentuk  fisik 
dan isi kepribadian Anda. 

Bantu diri Anda agar membantu orang lain lebih mudah jatuh 
doyan dalam impresi pertamanya pada Anda. 

Para peneliti di New York University menemukan bahwa otak ma-
nusia secara otomatis memperhitungkan 7 buah item berikut se-
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cara sekaligus bersamaan saat menyusun impresi pertama:

- Apakah Anda terlihat seperti orang yang perlu didekati 
atau dihindari?

- Apakah Anda terlihat seperti seorang sahabat atau mu-
suh?

- Apakah Anda terlihat memiliki status sosial tertentu?

- Apakah Anda terlihat memiliki otoritas?

- Apakah Anda terlihat bisa dipercaya?

- Apakah Anda terlihat mudah disukai?

- Apakah Anda terlihat percaya diri?

Jika penampilan Anda bisa memancing jawaban yang positif untuk 
kebanyakan pertanyaan di atas, orang yang melihat Anda dijamin 
tertarik atau doyan pada Anda. Tapi kalau kebanyakan jawaban-
nya negatif, maka buang jauh-jauh impian Anda untuk mendapat-
kan cintanya. 

Meremehkan penampilan adalah rumus pasti untuk diremehkan 
orang lain. Jika Anda tidak percaya, tanyakan apakah hal itu benar 
pada setiap pebisnis sukses yang Anda kenal. Nah, berbisnis dan 
bercinta itu awalnya sama: menciptakan impresi yang baik agar 
orang suka dan akhirnya berminat membeli apa yang ditawar-
kan. 

Lagipula jenis penampilan yang Anda pilih dapat mengubah piki-
ran dan perasaan Anda. Misalnya jika Anda berpakaian seperti 
pebisnis profesional (kemeja, dasi, sepatu, jas, koper, dsb), pasti 
otomatis Anda bertingkah, berpikir, dan menjalani hari seperti 
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seorang pebisnis profesional. Tidak perlu Anda perintahkan lagi, 
tubuh dan perasaan Anda langsung berubah dengan sendirinya. 

Anda ingin membuat gebetan(-gebetan) Anda berminat dan ingin 
memiliki Anda? Buat dirinya terlebih dulu doyan dengan penampi-
lan yang terbaik sesuai ketujuh item yang sudah dijabarkan.

When you look good, you feel good. People around you will also 
feel good being with you and they will love you for it.

Percayalah apa yang dikatakan Lex. 
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Non-Verbal 
Impression

Anda Bukanlah Kata-Kata Anda

Kalau Anda pikir komunikasi terjadi lewat ucapan yang keluar dari 
mulut, maka Anda hanya 7% benar karena 93% sisanya terkomu-
nikasikan lewat ekspresi wajah dan bahasa tubuh lainnya. 

Hal tersebut merupakan hasil penelitian dari Albert Mehrabian, 
seorang profesor psikologi dari UCLA, yang menulis buku Silent 
Messages: A Wealth of Information About Nonverbal Communi-
cation. 

Komunikasi secara non-verbal tidak bisa dihindari, tidak bisa 
ditahan, dan tidak bisa disembunyikan. Istilahnya, Anda tidak 
mungkin tidak berkomunikasi, sekalipun kedua bibir Anda diolesi 
lem besi dan dijahit rapat. Bahkan jauh sebelum orang menden-
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garkan kata-kata Anda, dia sudah bisa menangkap pesan-pesan 
yang serupa lewat mengamati bahasa tubuh Anda.

Itu sebabnya dalam pelatihan Hitman System, saya  tidak pernah 
mengajarkan trik ataupun tips kata-kata apa saja yang bisa dipak-
ai untuk membuat lawan jenis jatuh doyan pada Anda. Apa yang 
Anda lakukan jauh lebih bermakna dan diperhitungkan daripada 
apa yang Anda ucapkan. 

Itu artinya tubuh Anda lebih vokal daripada mulut Anda. Jika se-
lama ini Anda merasa banyak menekankan komunikasi pada apa 
yang Anda bicarakan, saya jamin Anda akan sangat menikmati bab 
spektakuler ini yang penuh dengan tips vokalisasi perilaku tubuh. 

Persis seperti nasihat orangtua yang bilang, “Berikan bukti (tinda-
kan), bukan janji (ucapan)..” 

Tatapan Mata

Saya masih ingat ucapan junior saya ketika SMA dahulu, “Kamu 
sorotan matanya tajam, seperti bisa menembus diri diri saya dan 
melihat hal-hal yang bahkan saya sendiri tidak bisa lihat,” kata 
Merry dengan nada romantis serius di tengah-tengah perayaan 
ulangtahun hubungan kami. 

Berbagai testimoni serupa juga disampaikan para pihak HRD yang 
menjelaskan alasan mereka ingin memperkerjakan saya untuk 
perusahaannya. Saya berkali-kali ‘mengalahkan’ kandidat job ap-
plicant lainnya yang lebih berpengalaman dan lebih tinggi pen-
didikannya daripada saya, hanya dengan menggunakan kekuatan 
tatapan mata saja.

Bagi saya, tatapan  mata  adalah  senjata  tersakti  kedua  untuk 
menciptakan first impressions yang memukau. Kalau sudah 
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menguasai seni tersenyum, maka Anda wajib melanjutkan ke seni 
menatap karena tatapan mata Anda bisa berguna untuk:

- Meningkatkan kredibilitas dan wibawa Anda sebagai 
orang yang berani.

- Menunjukkan kepedulian dan kehangatan Anda ketika 
berkomunikasi.

- Memberi impresi Anda sudah terbiasa bergaul dengan 
banyak orang.

- Membuat orang merasa nyaman karena Anda terasa ter-
buka apa adanya.

- Mencerminkan bagaimana Anda yakin dan bangga pada 
diri Anda sendiri.

Kalau selama ini Anda pikir dalam PDKT yang penting adalah isi 
obrolan, Anda sangat salah! Pertukaran tatapan mata jauh lebih 
krusial untuk membuatnya nyaman dan tertarik pada Anda. Anda 
pasti pernah dilirik dari jauh oleh seseorang dan bibit-bibit cinta 
langsung tumbuh di hati Anda dan ‘memaksa’ Anda untuk terus 
memikirkannya. Semakin banyak Anda pancing gebetan untuk 
menatap Anda, semakin dia merasa tersedot masuk ke dalam 
kepribadian Anda.

Menawan Hati Dengan Senyum 

Menurut teorinya, 75%  pesan yang orang lain terima dari Anda 
berasal dari bahasa tubuh Anda, bukan dari kata-kata yang Anda 
sampaikan padanya. Nah gerakan tersakti dan terbaik yang bisa 
Anda andalkan untuk impresi pertama adalah senyuman.
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Senyum merupakan hal sederhana yang dijamin bisa menawan 
perhatian orang. Kalau pembunuh berdarah dingin saja bisa jadi 
terlihat hangat dan menarik jika tersenyum, apalagi jika Anda 
-orang yang baik- tersenyum. Tapi apakah Anda orang yang mu-
dah dan rajin tersenyum ketika PDKT?

Sahabat saya, Evelyn, mengaku bahwa dirinya yang tidak ekspresif 
menghambatnya menarik perhatian dari gebetan. “Aku dari kecil 
memang biasa begini, tomboi, apa adanya dan ga banyak gaya..” 
katanya. Saya potong keluhannya mengasihani dirinya dengan 
pedas, “Kamu boleh saja tidak ekspresif, itu pilihan kamu.. tapi 
wajib rajin senyum!” 

Mengapa wajib? Tadi saya sudah bahas bahwa orang mencip-
takan impresi pertama dalam 1/10 detik pertama ketika melihat 
dengan wajah Anda.

Porsi terbesar penilaian terhadap Anda ditentukan dari apa 
yang tampil di wajah Anda. 

Saya berani bertaruh 80% dari seluruh usaha PDKT Anda gagal 
hanya karena disebabkan ekspresi wajah Anda yang salah.

Kebanyakan orang ketika PDKT, sibuk berpikir apa yang hendak 
dilakukan dan dikatakan, serta menebak-nebak apa yang gebetan 
akan sampaikan. Berikut adalah hal yang biasanya terjadi: 

- Terlalu banyak berpikir, sehingga membuat wajah Anda 
terlihat kosong hampa. 

- Mata Anda jadi terlihat seperti menatap menerawang 
jauh, menembus dirinya.

- Sang gebetan jadi merasa seperti diajak ngobrol dengan 
robot, atau manusia yang kaku.
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- Ketika Anda terlihat kaku, orang yang diajak ngobrol juga 
jadi ikutan kaku dan bingung.

- Ketegangan membuat bibir Anda terkatup datar, terlihat 
sangat tidak menarik.

- Setiap otot wajah Anda tegang, jadi kalaupun tertawa jadi 
terlihat canggung.

Ketika itu semua terjadi, jelas saja orang tidak memiliki impresi 
pertama yang menyenangkan tentang Anda. Jelas saja Anda jadi 
sulit untuk mengajaknya berbicara dengan santai. Nyaman meli-
hat wajah Anda saja tidak, boro-boro jatuh cinta pada Anda. 

Mulai sekarang cek kebiasaan Anda kalau sedang bergaul. Apak-
ah Anda biasa tersenyum? Atau jangan-jangan Anda kebanyakan 
bertingkah datar kalem agar kelihatan cool? Sadarkah Anda bah-
wa orang-orang yang benar-benar cool justru malah tidak per-
nah bertingkah datar kalem? Mereka banyak menebar senyum, 
memberi senyum, dan berbagi senyum kepada semua orang.

Variasikan Senyuman Anda!

Sampai saat ini kaum ilmuan telah mengklasifikasi bahwa ada 
lebih dari 50 jenis senyuman yang berbeda. Berikut adalah empat 
jenis senyum yang wajib Anda munculkan setiap kali berinteraksi 
dengan gebetan Anda:

- Senyum bibir tertutup. Bibir Anda terkatup rapat menutu-
pi gigi, melebar datar ke samping (tidak naik!). Ini adalah 
senyuman awal ketika saling menyapa pertama kali atau 
meladeni orang atas dasar kesopanan. 

- Senyum simpul. Sisi kanan bibir Anda ditarik berkerut ke 
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atas, dan sisi kiri bibir Anda datar saja (atau sebaliknya). 
Karena ada dua emosi yang ditampilkan, ini adalah senyu-
man lucu bermakna ganda yang muncul ketika kamu is-
eng, menang, atau senang meledek seseorang. 

- Senyum malu. Bentuknya sama seperti senyum bibir ter-
tutup, ditambah dengan kepala yang agak miring menun-
duk atau mendongak dan mata yang sedikit menerawang. 
Senyuman ini cocok dipakai untuk menampilkan sisi ren-
dah hati atau manusiawi, sangat memancing orang untuk 
merasa hangat dan simpatik untuk melindungi.

- Senyum bibir terbuka. Bibir Anda bukan hanya melebar, 
tapi juga terbuka merekah, kedua sudut naik ke atas hing-
ga menampilkan deretan gigi Anda. Ini adalah senyuman 
yang menampilkan diri Anda sebagai orang yang ceria, 
suka bermain-main, menyukai tantangan, dan juga sangat 
bersahabat. 

Pria,  Anda  wajib  berlatih  tersenyum  dengan  benar  seperti 
dijelaskan di atas karena biasanya yang Anda lakukan bukanlah 
senyum, melainkan cengegesan seperti kuda. 

Hal itu muncul karena Anda merasa grogi, tidak percaya diri. 
Cengengesan, atau kadang disebut nyengir, itu adalah ben-
tuk senyuman lebar yang menampakkan gigi dalam durasi 
yang lama dan terjadi berkali-kali. Bayangkan saja orang yang 
bersuara,”Hehehehehehe!”

Wanita, Anda wajib tiga kali lebih banyak tersenyum dibanding 
teman-teman wanita lain yang paling murah senyum. Itu adalah 
senjata sakti yang bisa ‘menjerat’ siapa saja yang melihatnya. 

Senyuman  Anda  adalah  kosmetik  alamiah  terbaik  yang  tidak 
akan bisa digantikan oleh peralatan apapun.
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Nah dari segudang jenis senyum, ada satu senyuman terbaik yang 
dinamakan  duchenne  smile, yaitu senyum yang menjalar hing-
ga mata Anda jadi ikut tersenyum. Tipe senyuman ini otomatis 
muncul ketika seseorang merasa bahagia, puas dan tulus. Berikut 
adalah cara mempraktekkannya:

- Bibir Anda tertarik melebar ke samping, biasanya dengan 
posisi merekah terbuka, 

- Pipi Anda menggembung terangkat ke atas, seperti men-
dorong kantung mata Anda,

- Kedua mata Anda seperti menyempit sampai muncul 
garis-garis di sudut luar kelopaknya. 

Silakan coba dulu di depan kaca. Biasakan otot-otot wajah Anda 
untuk ringan memberi senyum. Lalu praktekkan hal-hal tersebut 
ketika sedang mendekati para gebetan Anda.

Mata Sakti

Lalu masih ada satu lagi tips unik yang sudah ratusan kali saya 
lakukan dan selalu memberikan efek yang luar biasa dan sering di-
ungkit oleh kekasih-kekasih saya ketika sedang mengenang kem-
bali pertemuan pertama kami. 

Saya menyebutnya High Voltage Gaze alias Tatapan Tegangan 
Tinggi.

Gerakan ini biasanya dilakukan ketika si dia sedang seru menceri-
takan sesuatu pada Anda. Mendadak Anda potong kisahnya, “Eh 
tau nggak…”  dengan air muka serius, kelopak mata yang sedikit 
menyempit, memicing tepat ke matanya. Gantung ucapan Anda 
tetap di sana dan tidak berkata-kata apapun selama mungkin, se-
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dikit munculkan pose duchenne smile sambil memandang padan-
ya seolah sedang mencari kalimat yang tepat. 

Jika dilakukan secara tepat, Anda dan dia akan langsung mera-
sakan ketegangan yang memuncak secara drastis. Setelah lima 
detik atau lebih, pecahkan ketegangan itu dengan tersenyum 
lebih lebar, terus memandang padanya, dan berkata, “Ah gapapa, 
mungkin cuma aku saja yang merasa..” 

Saya tidak akan menjelaskan sehebat apa efek tips ini, jadi Anda 
sendiri yang silakan mencoba dan menikmati hasilnya yang luar 
biasa. Tidak usah repot-repot dilaporkan ke saya karena saya su-
dah tahu persis.. ‘kan saya yang menciptakannya. 
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Verbal Impression

Cinta Itu Belakangan Tumbuh Pelan-Pelan 

Kalau menurut orangtua, cinta itu harus tumbuh pelan-pelan. 
Mengutip kata ibunda Rika, kekasih saya pada jaman SMA, “Cinta 
itu lembut dan sopan, bukannya nafsu yang gampang muncul be-
gitu aja!” 

Jadi asumsi kebanyakan orangtua, sesuatu yang gampang mun-
cul, pasti gampang juga hilangnya. Istilahnya meledak manis ber-
cinta-cintaan di awal itu bisa cepat habis dan hilang, tidak sempat 
bertumbuh jadi cinta yang sejati.

Setiap orang dulunya pasti pernah (atau mungkin sering!) di-
peringatkan oleh orangtua supaya tidak mudah percaya dengan 
kata-kata gombal. “Anak-anak jaman sekarang pada gombal kata-
katanya. Jangan mau dirayu, itu nafsu.. itu cinta palsu!” demikian 
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lanjut ibunda Rika dan saya yakin banyak ibunda-ibunda lainnya. 

Itu sebabnya kita suka sensitif merinding kalau dengar kalimat ra-
yuan norak. Biasanya terjadi karena seseorang membujuk kita 
untuk mencintai tanpa sebelumnya membuat kita doyan padan-
ya. Gombalan dan kata-kata manis baru bisa efektif jika memang 
sudah ada bibit-bibit cinta yang ditanamkan dari first impressions.  

Bila impresi pertama Anda sudah menarik hatinya, maka ia akan 
mencari hal-hal lain yang membuktikan Anda bernilai di matan-
ya. Semakin dia mencari, semakin dia mencintai. Tanpa perlu 
dipancing-pancing. Tidak manipulatif. Tidak terjadi secara sadar. 
Pokoknya alamiah begitu saja, persis seperti yang banyak wanita 
sering bilang.

Mudah sekali..  asal Anda baca bagian berikutnya dengan seksa-
ma. 

Jangan Berharap Kesempatan Kedua

Terserah mau Anda akui atau tidak, manusia itu makhluk yang 
sangat perhitungan. 

Salah satu penelitian terbaru lainnya dari para ahli di Harvard 
menemukan efek impresi pertama terjadi di dua area otak. Perta-
ma, terjadi di amygdala, yaitu bagian tengah otak yang mengatur 
hal-hal yang bersifat emosi. Kedua, di bagian posterior cingulate 
cortext, yaitu bagian otak yang mengatur hal yang bersifat perhi-
tungan nilai dan keuntungan ekonomi. 

Jadi sekali saja Anda dianggap tidak membuatnya merasa happy 
dan beruntung bertemu Anda, hilanglah kesempatan Anda un-
tuk menjalin hubungan cinta dengannya di masa depan. 
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Penilaian impresi pertama itu nyaris permanen efeknya. Kata ban-
yak pakar biologi dan psikologi, sebenarnya itu bisa saja hilang 
jika seseorang diberi kesempatan kedua untuk memperbaikinya. 
Tapi ayo kita jujur, ada berapa banyak orang yang cukup baik hati 
bersedia memberi kesempatan kedua? 

Untuk urusan studi dan karir sehari-hari saja tidak banyak, apalagi 
dalam hal-hal cinta. Coba ingat-ingat pengalaman PDKT Anda se-
lama bertahun-tahun ini. Seberapa sering Anda diberi kesempa-
tan untuk mengulang kembali dengan lebih baik?

Wendy, Farah, Karin, Putri, dan banyak gebetan saya lainnya ke-
tika jaman kuliah dahulu minim sekali memberikan kesempatan 
kedua. Saya yakin gebetan-gebetan Anda juga bersikap sama. Bu-
kan soal layak atau tidak, tapi memang karena manusia malas 
untuk memberikan hal tersebut. 

Jika Anda kebetulan diberi kesempatan kedua, berarti sebenarnya 
dia sudah sedikit tertarik pada Anda. Alias impresi pertamanya 
cukup bagus, jadi Anda diberi kesempatan untuk meningkatkan-
nya.

Catat: sulit sekali dapat kesempatan kedua untuk menciptakan 
impresi pertama! 

Ini artinya seluruh tips praktis yang sudah Anda baca di e-book 
ini kurang efektif jika Anda praktekkan pada gebetan yang sudah 
kenal dengan Anda. Boleh saja dicoba pada calon gebetan yang 
sudah mengenal Anda, tapi saya sarankan Anda menghilang dulu 
dari ‘peredaran’ selama beberapa minggu (atau bahkan bulan!) 
agar mereka agak lupa dengan Anda. 

Tapi kalau Anda mau lebih cepat dan nyaris instan sukses 
mendapatkan cinta seseorang dalam waktu dibawah 7 detik, 
praktekkan seluruh tips ini pada orang yang benar-benar baru. 
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Pada kenalan-kenalan baru. Pada komunitas-komunitas baru. 

Jika Anda memiliki keterbatasan kepercayaan diri atau kemam-
puan bergaul, silakan ikuti pelatihan di http://HitmanSystem.com 

Kini Panah Cupid Di Tangan Anda!

Kalau menurut legendanya, cinta terjadi ketika Cupid menembak 
anak panah dari busur asmaranya. Setelah tertusuk, dua orang 
yang mungkin awalnya saling tidak mengenal, bisa tiba-tiba jatuh 
hati ketika menatap satu sama lain. Kadang bisa juga antara saha-
bat yang sudah saling kenal lama, tapi mendadak karena sebuah 
pertemuan tertentu, jadi timbul satu perasaan lebih yang sulit 
dijelaskan.

Dahulu Yulia,  salah satu kekasih saya pada jaman SMP, merang-
kum pengalaman cinta pada pandangan pertamanya pada saya 
seperti ini, “Jantung saya berdebar-debar, lebih keras dan lebih 
cepat daripada normalnya. Kadang saya merasa dada seperti ter-
tekan atau tertusuk. Ritme nafas saya yang jadi agak terganggu 
setiap kali memandangi atau memikirkan kamu. Selama beberapa 
kali dalam sehari, saya mudah terbayang-bayang kembali tentang 
pertemuan pertama dengan kamu.”

Nah, e-book singkat ini sudah memberikan Anda banyak anak 
panah Cupid untuk ditembakkan pada siapa saja agar dia jatuh 
doyan pada Anda dibawah tujuh detik. Pahami prinsipnya, ikuti 
tipsnya, dan Anda dijamin akan mendengar testimoni-testimoni 
seperti Yulia di atas.

Menguasai seni first impressions adalah menguasai jurus cinta 
(alias doyan!) pada pandangan pertama. Kalau gagal menggu-
nakan kesempatan itu, jangan bermimpi bisa ada cinta. Karena 
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seperti yang sudah dibahas sebelumnya, cinta baru bisa tumbuh 
dalam interaksi alamiah SETELAH Anda berhasil membuatnya 
suka atau doyan pada Anda pada impresi pertama.

Doyan adalah bibit cinta. Jadi buah cintanya sudah dijamin milik 
Anda berkat impresi pertama 7 detik itu.. asal setelah itu meny-
iram bibit-bibit cinta itu dengan ketulusan, komitmen, dan kasih 
sayang. Saya tidak akan jelaskan ketiga hal itu di sini, nanti saja 
kapan-kapan kalau Anda sudah sukses dan rajin menebar bibit-
bibit cinta ke banyak orang. 

Selamat bercinta, sobat! 
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END OF BLUEPRINT

Ebook versi PREMIUM berisi total 130 halaman, penuh dengan 
konsep dan panduan serta ratusan tips untuk menciptakan cinta 
pada pandangan pertama. DIJAMIN akan melipat gandakan kes-
uksesan dalam kehidupan cinta Anda.

Berikut adalah daftar rahasia lengkap yang akan Anda dapatkan 
dan pelajari dalam ebook versi PREMIUM:

[BAGIAN RAHASIA BERIKUT INI HANYA TERSEDIA DALAM E-
BOOK FULL VERSION] 

>> klik www.KelasCinta.com/order untuk pemesanan <<

Key Secret #1: People want sexy things. Rahasia pertama men-
ciptakan cinta di bawah tujuh detik.

Tes Persepsi Kenyamanan Tubuh. Rahasia pandangan Anda ter-
hadap diri sendiri, dan bagaimana meningkatkannya secara ber-
tahap agar bisa nyaman dan impresif di mata orang lain.

Membahagiakan  Atau  Memalukan? Rahasia landasan utama 
yang krusial dalam menciptakan impresi pertama terhadap orang 
lain. 

Memulai Kedamaian Visual Diri. Rahasia batu sandungan utama 
yang menyulitkan diri Anda bertemu dengan orang lain.

Mosaik Pribadi. Rahasia untuk meningkatkan kesadaran dan ke-
cintaan pada diri sendiri.

Apresiasi Menciptakan Impresi. Rahasia yang membangkitkan 
rasa harga diri.

Melanjutkan Pendamaian Visual Diri. Rahasia titik fokus lainnya 
agar maksimal ketika bertemu dengan orang lain.
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Tak Kenal Maka Tak Sayang. Rahasia yang membuat orang jatuh 
doyan pada Anda.

Faktor Kemenarikan Fisik. Rahasia maskulinitas dan femininitas.

Seksi Di Luar, Seksi Di Dalam. Rahasia tampil seksi secara meny-
eluruh.

Ketika Hidung  Berbicara. Rahasia menyentuh orang lain tanpa 
dia sadari.

Kosmetik Itu Menggelitik. Rahasia mengapa pria menyukai wani-
ta yang tampil indah.

Pribadi Unik Pasti Tampil Unik. Rahasia yang sesungguhnya un-
tuk menjadi diri apa adanya.

Seni Mewarnai Diri. Rahasia memainkan warna yang memicu 
cinta. 

Aksesoris Itu Manis. Rahasia meningkatkan penampilan yang 
seksi.

Key Secret #2: People want connection. Rahasia kedua mencip-
takan cinta di bawah tujuh detik.

Sinyal Bahasa Tubuh. Rahasia sinyal bahasa tubuh yang baik dan 
bahasa tubuh yang buruk.

Mata Adalah Jendela Jiwa. Rahasia mengungkapkan karakter 
Anda kepada orang lain.

Mata Kaca. Rahasia mengirimkan pesan subliminal ke alam 
bawah sadar orang lain.

Menatap Dengan Intim. Rahasia menciptakan suasana yang pe-
kat dan intim secara instan.

Teropong Mata. Rahasia menggunakan organ dalam mata untuk 
memancing ketertarikan.
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Melihat  Dengan  Penuh  arti.  Rahasia berbicara seribu bahasa 
dengan mata Anda.

Memainkan K-Head. Rahasia menggerakkan kepala secara atrak-
tif bagi pria dan wanita.

Wajah Yang Berjodoh. Rahasia mengkondisikan perjodohan se-
cara subliminal.

Senyum Yang Menular. Rahasia membuat orang tersenyum tan-
pa dia menyadarinya. 

Sentuhan Yang Mengakrabkan. Rahasia kontak fisik agar dia 
merasa hangat dengan Anda.

Bercinta Dengan Telapak Tangan. Rahasia jabatan tangan yang 
impresif.

Postur Wajib Diatur. Rahasia memanfaatkan tubuh Anda seala-
miah mungkin.

Cinta  Itu Seperti Cermin. Rahasia mengakrabkan diri dalam hi-
tungan detik.

Aplikasi Kaca Tingkat Advanced. Rahasia meningkatkan rasa 
keintiman lebih lanjut. 

Mendengarkan > Berbicara. Rahasia mengapa telinga Anda 
lebih penting daripada bibir Anda.

Vokalisasi Tubuh Ketika Jatuh Cinta. Rahasia memahami bahasa 
tubuh ketika cinta tumbuh.

Key Secret #3: People want improvements. Rahasia ketiga men-
ciptakan cinta di bawah tujuh detik.

Gombal Revolusioner. Rahasia menyampaikan rasa suka yang 
tidak membuat Anda terdengar bermulut manis, janji palsu, 
muluk-muluk, kampungan.

Seni Komplimen. Rahasia memberi pujian yang jujur, unik, dan 
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impresif.

Di Doa Ibuku, Namaku Disebut. Rahasia berbicara langsung ke 
hatinya, bukan hanya ke telinganya.

Bercerita Dengan Prinsip Cermin. Rahasia menjadi menarik sep-
erti orang yang menarik lainnya.

Tampil Tertarik Itu Menarik. Rahasia yang menjadi Anda tiga kali 
lebih menarik daripada biasanya.

Lidah Cermin. Rahasia menciptakan komunikasi yang sangat 
intim. 

Suaramu, Harimaumu.  Rahasia menyuarakan diri secara atrak-
tif dan seksi.

Perbedaan Itu Seksi. Rahasia menyampaikan konflik minat se-
cara menggoda.

Basa-Basi Yang Tidak Basi. Rahasia menciptakan small talks 
tanpa terdengar tipikal standar.

… semua dibahas detil dan lengkap!

[BAGIAN RAHASIA DI ATAS HANYA TERSEDIA DALAM E-BOOK 
FULL VERSION] 

>> klik www.KelasCinta.com/order untuk pemesanan <<

Dapatkan ebook PREMIUM FULL VERSION hanya dengan harga 
cukup Rp. 50.000 saja!

www.KelasCinta.com/order

*Hati-hati PENIPUAN! Lakukan pembayaran HANYA ke no. rekening yang tertera di 
www.KelasCinta.com/order
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Hitman System
Platinum Workshop

Pelatihan eksklusif yang dilakukan secara intensif selama TIGA HARI dengan total dur-
asi LEBIH DARI 20 JAM. Anda dapat bertemu langsung dengan ENAM INSTRUKTUR 
(Jet, Kei, Lex, Sins, Kis, dan Yuki) yang akan membagikan materi sesuai dengan spesial-
isasi masing-masing. 

Mulai dari melatih percaya diri, penampilan, bahasa tubuh, memperluas pergaulan so-
sial, hingga konsep dan teknik spesifik untuk meningkatkan kesuksesan Anda meraih 
kisah cinta impian Anda. FULL praktek di sepanjang pelatihan bagi setiap peserta.
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MEGA SEMINAR

PELAJARI RAHASIA MENJADI PRIA IDAMAN 
YANG DICINTAI PARA WANITA!

Pelatihan profesional yang dilakukan secara padat selama DELAPAN JAM dalam bentuk 
seminar di ruang kelas. DUA INSTRUKTUR akan membagikan materi non-stop secara 
maksimal. Anda akan mempelajari kosep, strategi, dan semua rahasia untuk membuka 
hubungan dengan wanita kapan saja di mana saja!
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13 KESALAHAN FATAL PRIA. Dalam e-book ini, Master Lex dePraxis menjabarkan 13 
jenis kesalahan yang selalu membuat pria terlihat bernilai rendah, jauh dari boyfriend 
material. Tiga belas poin yang membuat wanita kehilangan minat, baik ketika pendeka-
tan atau sudah dalam hubungan romansa. Ebook legendaris yang telah didownload 
lebih dari tiga juta kali semenjak tahun 2006.

FACEBOOK SUCKS! Benarkah ada banyak kisah sukses dalam percintaan digital? Bena-
rkah online dating itu adalah ladang percintaan yang efektif? Benarkah wanita bersikap 
lebih ramah dan terbuka jika didekati secara online? Lalu apa yang terjadi seandainya 
Anda bisa menggaet wanita lewat penampilan profil dan kehebatan chatting Anda? 
Seluruh hal tersebut dibahas tuntas oleh Master Lex dePraxis.

ON THE ROAD TO EMMAUS. Ebook ini berisi sejumlah dialog antara Lex dePraxis 
dengan empat pria spesial yang terpilih berdialog dan berkonsultasi via telepon. 
Ada banyak sekali insights praktis dan detil yang belum pernah dipublikasikan secara 
umum. Lebih dari sekedar obrolan, ebook ini penuh dengan konsep, paradigma, serta 
terobosan baru mengenai ngarep, wanita, dan hasrat romansa.

10 TANYA JAWAB SEPUTAR ROMANSA DAN PERCINTAAN. Ebook berisi sepuluh 
bab ini merangkum dan memberi solusi atas kasus-kasus pilihan yang perlu Anda 
mengerti dalam dunia romansa. Kalau Anda sudah terbiasa membaca artikel di Hitman 
System, saatnya Anda membaca aplikasi praktis berdasarkan kasus nyata. Bisa lang-
sung diterapkan dalam kehidupan romansa Anda!

... dan masih banyak ebook lainnya yang akan melipat gandakan kesuksesan kehidupan 
cinta Anda!


