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PENDAHULUAN

Sobat,

Terima kasih telah mengunduh ebook ini.

Rahasia daya tarik antara pria dan wanita masih menjadi misteri 
yang gelap yang bagi sebagian besar orang, khususnya bagi pria. 
Apa yang membuah pria dan wanita saling tertarik satu sama lain? 
Pria jelas tertarik pada wanita cantik, tapi mengapa? Lalu, hal apa 
yang membuat wanita tertarik pada pria?

Selama ini kita selalu menyebutkan kata ‘cinta’ untuk menjelaskan 
misteri ini. Hal ini sangatlah absurd, karena tidak ada seorang pun 
yang mengetahui apa itu ‘cinta’. Itu adalah sebuah konsep yang 
abstrak. Tanyakan pada 100 orang apa itu cinta, Anda akan mendapat 
100 jawaban yang berbeda.

Kata ‘cinta’ telah menjadi sebuat tempat bersembunyi dan alasan 
belaka karena banyak orang tidak mengerti, apalagi menjelaskan, 
rahasia daya tarik antara pria dan wanita. Padahal sebenarnya, apa 
yang membuat wanita dan pria saling tertarik satu sama lain, dapat 



dijelaskan, dimengerti, dan dipelajari oleh setiap orang.

Lebih penting lagi, dengan mengetahui rahasia tersebut, Anda 
sebenarnya dapat menciptakan daya tarik yang luar biasa di mata 
wanita. Dalam ebook ini Anda akan mempelajari rahasia tersebut, 
dan bagaimana menggunakan prinsip-prinsip tersebut untuk 
membuat wanita tertarik pada Anda.

Ini adalah pengetahuan yang sangat berharga, karena untuk 
memperolehnya saya telah menghabiskan waktu bertahun-
tahun mempelajari pola dinamika sosial-romansa dan hubungan 
pria-wanita, lewat buku-buku psikologi dan komunikasi, ribuan 
eksperimen sosial, dan tak terhitung jatuh bangun serta kegagalan 
yang saya alami sendiri.

Saya hanya meminta satu hal dari Anda: jangan sampai Anda menyia-
nyiakan segala ilmu yang Anda pelajari di sini.

Jangan sampai ebook ini hanya menjadi sampah dalam kumpulan 
file-file di folder komputer Anda. Jika perlu, baca berkali-kali ebook 
ini untuk mendapatkan dan mengerti sepenuhnya esensi dari semua 
konsep yang akan saya bagikan.

Dan setelah Anda mengerti, yang terpenting tentu saja: PRAKTEK.



Lakukan apa yang telah Anda pelajari dan rasakan sendiri keajaiban 
daya tarik yang Anda ciptakan dan miliki dalam diri Anda. Karena 
Anda layak mendapatkannya..

It’s all about you..

                                                                           Sahabat Anda,



4 BAB I. KETERTARIKAN PRIA DAN 
               WANITA

Kekuatan Daya Tarik

Coba bayangkan skenario berikut ini. Anda sedang bersama 
dengan teman-teman Anda, nongkrong di coffee shop 
sambil bercanda tawa ria di akhir pekan. Pembicaraan telah 
berjalan ke sana kemari, mulai dari soal kuliah atau pekerjaan 
Anda, soal film dan game terbaru, soal bisnis dan hobi, dan 
tentunya, soal wanita.

Teman Anda sedang membicarakan gebetan baru yang sedang 
dikejarnya di kampus atau di kantor. Ia menceritakan betapa 
menariknya gebetan barunya itu, dan betapa ia SANGAT 
menyukai wanita tersebut. Saat ini teman Anda sedang 
berusaha untuk mengajaknya makan malam bersama.

Anda dan teman-teman yang lain langsung menanyakan 
informasi tentang wanita tersebut, bagaimana ciri-ciri wanita 
tersebut, sifatnya, responnya terhadap usaha pendekatan 
teman Anda, dsb.  Mencoba mencari data untuk menyusun 
sebuah strategi dan solusi.

Anda dan semua teman-teman yang lain saling memberikan 
pendapat dan masukan, mungkin Anda dengan penuh 



5 semangat langsung memberikan tips-tips yang Anda telah 
pelajari lewat artikel di website Hitman System. Ada yang 
setuju, ada yang tidak, tapi semua orang dalam kelompok 
terlibat pembicaraan yang seru.

Topik wanita memang selalu menjadi topik paling panas di 
antara pria.

Di tengah-tengah diskusi yang ramai, tiba-tiba seorang 
wanita masuk ke dalam coffee shop tersebut. Parasnya 
cantik, rambut hitam panjang berkilau, tubuhnya langsing 
dengan lengkung yang sempurna, di tambah lagi kaos dan 
celana jeans yang ketat membentuk lekuk-lekuk bagai gitar 
spanyol.

Saya berani taruhan, Anda dan teman-teman Anda pasti 
langsung terdiam terpaku detik itu juga!

Meskipun tadinya Anda tengah terlibat sebuah perbincangan 
seru, meskipun tadinya semua sedang berkonsentrasi pada 
sebuah masalah, meskipun mungkin Anda sedang kebelet 
pipis, tapi saya yakin 100% semua pria di situ akan melupakan 
segala hal yang ada di benak mereka saat itu dan berfokus 
pada satu hal: sang wanita tersebut.

Bahkan teman Anda yang barusan beberapa menit yang 



6 lalu berkoar-koar betapa ia menyukai wanita gebetannya, 
ia pun secara instan pada detik itu juga langsung lupa pada 
gebetannya tersebut dan mengalihkan segala perhatiannya 
pada sang wanita cantik yang baru saja datang itu.

Luar biasa bukan?

Itulah kekuatan daya tarik wanita, yang dengan sekejap secara 
instan dapat langsung membuat semua pria melupakan 
sejenak apapun yang sedang dikerjakan pada saat itu, 
menciptakan keheningan di detik dia hadir, dan semua mata 
terpaku padanya.

Saya yakin Anda sering mengalami kejadian seperti itu. 
Dan bukan Anda saja, setiap pria di muka bumi ini pernah 
mengalaminya.

Tapi apakah Anda pernah berpikir mengapa bisa terjadi 
seperti itu? Apa yang menyebabkan otak Anda seperti korslet 
beberapa detik dan tidak bisa bepikir apapun ketika melihat 
wanita yang menarik minat Anda? Mengapa tiba-tiba dalam 
diri Anda timbul sebuah keinginan yang begitu besar untuk 
memiliki wanita tersebut?

Dan yang lebih penting lagi, pernahkah terpikirkan oleh 
Anda, bahwa ketika wanita melihat seorang pria yang 



7 menarik minatnya maka kejadian yang sama juga terjadi 
pada wanita? Otak wanita juga mengalami korslet yang 
sama dan membuatnya terpaku serta melupakan semua hal 
untuk beberapa detik, ketika dia melihat seorang pria yang 
menarik di matanya.

Wanita pun mengalami hal yang sama dengan pria ketika 
dia tertarik pada seorang pria. 

Saya yakin hal tersebut belum pernah atau jarang terpikirkan 
oleh Anda. Karena memang wanita jarang sekali menunjukkan 
ketertarikan secara gamblang.

Padahal ini adalah sebuah fakta berharga yang wajib diketahui 
oleh setiap pria manapun, karena dengan mengetahui dan 
mengerti proses tersebut itu akan sangat berpengaruh pada 
kesuksesan romansa Anda.

Apabila Anda mengerti apa yang membuat wanita dan pria 
saling tertarik, maka Anda bisa mengerti apa yang harus 
Anda lakukan untuk membuat wanita tertarik pada Anda!

Hanya saja, sayangnya hanya segilintir orang yang benar-
benar mengerti. Dan mereka pun belum tentu mau dan bisa 
mengajarkannya pada Anda.



8 Tapi tenang saja, sobat.. Khusus untuk Anda, saya akan 
memberitahukan dan membeberkan pengetahuan yang 
sangat teramat krusial ini!

Ya saya tahu, saya memang baik hati :)

Nah, sekarang mari kita masuk ke konsep fundamental 
yang harus Anda mengerti sepenuhnya sebelum saya 
memberitahukan apa yang harus dilakukan agar wanita 
tertarik pada Anda.

Rahasia Sebenarnya Yang Tidak Anda Ketahui

Meskipun berada dalam satu kelompok spesies yang sama, 
homo sapiens, namun secara alami pria dan wanita memenuhi 
kebutuhan dengan cara yang berbeda. Perbedaan ini yang 
menyebabkan konflik antara pria dan wanita, tapi juga yang 
membuat wanita dan pria saling tertarik.

Ini adalah prinsip paling mendasar yang harus ditanamkan 
dalam benak Anda bila Anda ingin mengerti rahasia daya 
tarik pria dan wanita.

Maksudnya bagaimana?

Sabar, sobat.. saya janji akan menjelaskan semuanya secara 



9 bertahap agar Anda dapat mengerti dengan jelas.

Setiap mahluk hidup di planet ini secara alami memiliki DUA 
TUJUAN PALING UTAMA dan MENDASAR dalam hidupnya: 
bertahan hidup selama mungkin (survival) dan memiliki 
keturunan agar tetap eksis (mating/reproduksi).

Ini prinsip yang harus Anda ingat dan mengerti dengan baik. 
Karena bagaimanapun juga, alasan utama mengapa pria dan 
wanita saling tertarik adalah untuk memenuhi kedua tujuan 
tersebut.

Sebagai manusia, pria dan wanita pun memiliki tujuan dasar 
yang sama. Tapi karena memiliki perbedaan fisik dan psikis 
maka ada perbedaan juga pada cara mereka memenuhi 
tujuannya.

Setelah akil balik, pria dilengkapi dengan milyaran sperma 
yang diproduksi setiap harinya untuk memastikan agar ia 
memiliki kesempatan yang tinggi untuk membuahi wanita 
dan memiliki keturunan. 

Bagi pria, hal yang terpenting dalam memenuhi tujuan 
tersebut adalah mendapatkan wanita yang sehat dengan 
gen yang baik sehingga wanita tersebut bisa menghasilkan 
keturunan yang sehat serta mampu mengurus anaknya kelak.



10 Oleh sebab itu, hal paling utama yang menarik pria dalam diri 
wanita adalah usia yang lebih muda, kecantikan, dan bentuk 
tubuh yang proporsional, karena jelas hal-hal tersebut adalah 
indikasi langsung akan kesehatan dan gen yang baik.

Hal-hal lain, seperti sifat, pembawaan, intelektualitas, 
kepribadian, dsb, menjadi nomer dua di mata pria karena tidak 
berhubungan secara langsung dengan tujuannya tersebut. 
Dan meskipun terdengar dangkal, tapi kenyataannya, pria 
sulit sekali merasakan ketertarikan pada wanita yang minus 
kecantikannya (Anda mengerti maksud saya).

Sedangkan wanita memiliki sel telur yang sangat terbatas 
yang diproduksi hanya sebulan sekali saja setelah akil balik. 
Dan total jumlah sel telur yang bisa diproduksi semasa 
hidupnya pun sudah ditentukan dari sejak dia dilahirkan.

Dari informasi biologis sederhana ini saja kita sudah bisa 
melihat adanya perbedaan yang signifikan pada pria dan 
wanita. Dan ini jelas sangat berpengaruh pada interaksi 
pria-wanita ketika memilih pasangan.

Karena kelimpahannya pria cenderung mengumbar, karena 
itu pria cukup mudah untuk tertarik pada wanita cantik 
manapun. Sedangkan karena keterbatasannya wanita 
cenderung menjaga dengan hati-hati, karena jelas dia tidak 



11 bisa membiarkan sembarangan pria membuahi sel telurnya.

Sel telur wanita adalah hal yang terbatas maka itu menjadi 
SANGAT BERHARGA. Itu sebabnya selama ini Anda selalu 
melihat banyak pria mengejar satu wanita. Hal itu terjadi 
karena wanita memiliki sesuatu yang sangat berharga yang 
diinginkan para pria, namun dijaga dengan ketat oleh wanita.

Dengan menjaga sel telur yang terbatas itu, sepertinya 
membuat wanita berada di atas angin, dan menjadi sosok 
yang dikejar, namun sebenarnya itu hanyalah cara wanita 
memastikan kelangsungan hidupnya.

Karena setelah dibuahi, wanitalah yang akan menderita 
selama sembilan bulan pada masa kehamilan dan beresiko 
kematian pada saat melahirkan. Belum lagi ditambah resiko 
ditinggalkan setelah melahirkan dan dia jadi harus mengurus 
anaknya sendirian.

Jadi Anda lihat, ada begitu banyak resiko dan pertimbangan 
yang harus dijaga oleh wanita. Karena itu proses pemilihan 
pria yang layak menjadi pasangannya SANGAT KETAT 
SEKALI.

Wanita menginginkan dan hanya memilih pria TERBAIK yang 
telah lolos seleksi untuk membuahi sel telurnya yang sangat 



12 berharga tersebut. Bukan saja dari segi kesehatan dan gen 
yang baik, tapi juga dari segi kemampuan bertahan hidup, 
serta kemampuan mengurus dirinya dan anaknya kelak.

Itu pula yang menyebabkan mengapa ketika di awal 
perkenalan wanita lebih jual mahal dan bersikap butuh tidak 
butuh, namun menjadi lebih posesif pada pasangannya 
ketika sudah dalam sebuah hubungan yang serius. Karena 
dia ingin memastikan sang pria tetap berada di sisinya untuk 
mengurus dirinya dan keturunannya.

Jadi meskipun wanita juga tertarik pada wajah yang ganteng 
dan bentuk tubuh yang sempurna, namun ada hal-hal lain 
yang lebih penting daripada hal-hal tersebut.

Wanita lebih membutuhkan kemapanan dan kekuatan. 
Terlebih lagi di jaman sekarang ini di mana banyak pria 
berwajah ganteng dan bertubuh macho tapi sama sekali 
tidak memiliki dua unsur tersebut.

Saya akan jelaskan lebih jelas mengenai kemapanan dan 
kekuatan seorang pria di bab berikutnya, tapi saat ini saya 
ingin agar Anda simpan dahulu dalam benak Anda bahwa 
kedua hal tersebut sama sekali TIDAK mengacu pada 
kemapanan finansial atau kekuatan fisik.



13 Kenyataan yang sebenarnya terjadi ketika pria tertarik pada 
wanita dan sebaliknya, adalah keduanya sama-sama menjadi 
mahluk paling egois yang ingin memiliki lawan jenis yang 
diminatinya untuk memenuhi tujuan dirinya masing-masing.

Itu sebabnya ketika sedang ‘jatuh cinta’ pria dan wanita bisa 
melakukan hal yang egois. Itu sebabnya Anda cemburu bila 
melihat wanita target Anda jalan bersama pria lain, sesama 
sahabat pun saling tikung, dan wanita banyak menuntut ini 
itu pada pasangannya. 

Nah, sekarang setelah Anda mengetahui alasan dan proses 
terjadinya ketertarikan antara pria-wanita, satu hal yang 
ingin saya tekankan di sini adalah: pria dan wanita TIDAK 
melakukan dan mengalami proses di atas secara sadar dan 
logis!

Ketika melihat seorang wanita cantik, pria jelas tidak berpikir: 
“Karena wanita itu kelihatan sehat dan memiliki gen yang 
baik maka saya akan mendekatinya untuk meneruskan 
keturunan saya..”

Begitupun dengan wanita, ketika bertemu seorang pria, 
mereka tidak berpikir: “Saya harus melakukan proses seleksi 
untuk memastikan pria ini adalah yang terbaik dan layak 
untuk membuahi sel telur saya..”



14 Jelas tidak!

Semua proses ini terjadi begitu cepat dan instan di tingkat 
alam bawah sadar. Di bagian otak yang paling primitif. Intuisi 
Anda. Naluri Anda.

INSTING Anda.

Itu sebabnya Anda selama ini tidak menyadari adanya proses 
tersebut.

Anda pasti pernah mengalami kejadian, ketika sedang 
berjalan di mal lalu Anda tiba-tiba mencium bau makanan. 
Anda bahkan tidak tahu itu makanan apa, bentuknya seperti 
apa, Anda hanya tahu bau tersebut sangat menggiurkan. 
Bagaimana bisa tiba-tiba Anda jadi merasa lapar dan tergoda 
untuk mencicipi makanan tersebut?

INSTING Anda yang  memberitahu Anda.

Proses yang sama terjadi ketika pria dan wanita saling 
tertarik satu sama lain.

Itu sebabnya, Anda tidak perlu berpikir untuk tertarik pada 
wanita cantik. Itu sebabnya otak Anda korslet ketika melihat 
wanita yang menarik minat Anda. Karena insting Anda 



15 mengetahui bahwa wanita yang Anda lihat memiliki kualitas 
yang dapat memenuhi tujuan Anda yang paling dasar.

Dan hal yang sama juga terjadi pada wanita ketika melihat 
pria yang memiliki kualitas yang dapat memenuhi tujuan 
hidupnya yang paling utama.

Alasan mengapa saya membahas panjang lebar soal 
ketertarikan pria-wanita dengan memakai konsep survival 
dan mating, serta berulang-ulang menyebut soal sperma dan 
sel telur, adalah karena memang itulah proses yang terjadi 
sejak ratusan ribu tahun yang lalu hingga saat ini.

Anda tidak pernah menyadari proses ini sebelumnya karena 
selama ini Anda telah disuapi oleh berbagai media dan 
pengaruh lingkungan: bahwa yang namanya hubungan pria-
wanita itu adalah cinta.

Padahal cinta baru akan terbentuk setelah hubungan 
terjalin cukup lama. Pada tahap awal, ketertarikan yang 
tercipta antara pria-wanita hanyalah hasil dan proses INSTING 
biologis semata.

Saya ulang sekali lagi: ketertarikan di awal yang tercipta 
antara pria-wanita hanyalah hasil dan proses INSTING 
biologis semata.



16 Esensi Seorang Pria Dalam Dirinya

Ijinkan saya untuk melenceng sedikit, tapi jangan khawatir, 
karena ini masih dalam konteks wacana yang sama. Saya 
ingin membagikan satu prinsip yang penting untuk Anda 
ketahui. Anda akan mengerti maksud saya beberapa paragraf 
di bawah.

Apakah Anda pernah menonton acara flora dan fauna di 
TV? Mungkin BBC, Animal Planet, National Geographic, 
ataupun Discovery Channel. Anda pasti pernah menonton 
dokumentasi bagaimana hewan melakukan ritual tertentu 
sebelum mereka kawin.

Ada jenis burung di mana beberapa ekor jantan harus 
membuat sarang yang bagus lebih dulu sebelum akhirnya 
si betina memilih yang terbaik dan kawin dengannya. Ada 
juga jenis burung di mana si jantan harus memamerkan 
kelebatan dan keindahan bulunya, serta bernyanyi agar si 
betina tertarik padanya.

Ada jenis ikan di mana si jantan harus berenang menari 
dan sukses membentuk alur tertentu untuk menunjukkan 
kehebatannya. Ada jenis monyet yang harus membawakan 
banyak buah-buahan dan makanan untuk si betina agar si 
betina memilihnya dari jantan-jantan yang lain.



17 Hal itu saja sudah membuktikan prinsip yang saya ajarkan 
tadi. Pemilik sperma berusaha menunjukkan kualitasnya, 
pemilik sel telur memilih yang terbaik.

Tapi pertanyaan saya adalah: dari mana mereka belajar 
melakukan ritual tersebut? Orang tuanya kah? Jelas bukan.

Jawabannya hanya satu: INSTING. 

Dengan kata lain, hewan-hewan tersebut sudah mengetahui 
ritual-ritual untuk menarik pasangannya sejak lahir (atau 
menetas). Hal itu tertanam dalam diri mereka. Dalam setiap 
sel-sel tubuh mereka. Dan insting tersebut secara otomatis 
diaktifkan ketika mereka mencapai usia tertentu. 

Begitupun dengan manusia. Begitupun dengan Anda.

Masih ingat masa-masa ketika Anda mengalami pubertas? 
Ingat pertama kali Anda deg-degan ketika melihat gambar 
wanita seksi di TV ataupun majalah? Kok bisa? Padahal satu-
dua tahun sebelumnya Anda sama sekali tidak bereaksi apa-
apa sama sekali!

Itu karena insting Anda sudah mulai diaktifkan, seiring 
dengan pertumbuhan usia dan tubuh Anda. Hal itu sudah 
ada dalam diri Anda semenjak Anda lahir.



18 Sobat, Anda sebenarnya sudah memiliki semua yang Anda 
butuhkan untuk membuat wanita tertarik pada Anda. 
Semuanya ada dalam diri Anda. Hanya saja karena pengaruh 
media, film dan lagu cinta, keluarga, lingkungan pergaulan, 
dsb, insting Anda menjadi terkurung dalam diri Anda.

Dan itulah tugas saya, untuk membangkitkan dan 
mengeluarkan insting kepriaan Anda yang terpendam, serta 
menyadarkan Anda akan potensi diri Anda yang begitu besar 
namun tidak pernah Anda ketahui. 

Semua mahluk hidup di planet ini memiliki insting untuk 
menarik pasangan dan membuahkan keturunan. Mulai 
dari serangga yang terkecil, gajah raksasa Afrika, hingga 
paus bongkok hewan terbesar di muka bumi. Dan tentunya, 
manusia. Anda dan saya. Pria dan wanita.

Hal ini telah dibuktikan secara saintifik. Ini bukan hal baru. 
Sudah banyak sekali wacana saintifik yang bisa Anda temukan 
untuk mempelajari mengenai hal ini.

Mungkin Anda berpikir bahwa saya terlalu berlebihan. 
Bukankah ebook ini seharusnya berbicara romansa dan 
tentang daya tarik pria-wanita, kok malah jadi ngelantur ke 
dunia flora dan fauna begini?



19 Sobat, saya minta Anda untuk bersabar dan terus membaca 
hingga akhir bab ini. Anda akan mengerti apa yangs edang 
saya coba jelaskan pada Anda.

Saya sama sekali tidak mengatakan bahwa manusia sama 
dengan hewan. Jelas tidak. Aneh sekali bila Anda sampai 
berpikir seperti itu. Tapi memang semua mahluk hidup 
di planet ini memiliki beberapa persamaan yang sangat 
mendasar.

Contoh yang paling mudah: hewan perlu makan dan 
minum, manusia pun perlu makan dan minum. Hewan perlu 
meneruskan keturunan, manusia pun perlu meneruskan 
keturunan.

Dan dalam hal memilih pasangan untuk memenuhi tujuan 
memiliki keturunan (mating), manusia tidaklah jauh berbeda 
dengan mahluk hidup lainnya.

Yang membuatnya menjadi terasa begitu berbeda dan 
kompleks sekarang ini, adalah karena manusia telah 
membentuk masyarakat yang sangat besar dengan dinamika 
sosial yang terus berubah seiring dengan perkembangan 
budaya manusia.

Saya akan menjelaskan mengenai dinamika sosial secara 



20 detil dalam bab tersendiri di akhir ebook ini. Saat ini, saya 
hanya ingin menyadarkan Anda bagaimana kondisi sosial 
kita dewasa ini telah mengaburkan proses ketertarikan 
pria-wanita yang sesungguhnya, dan membuat insting kita 
sebagai seorang pria semakin pudar.

Selama ini Anda berpikir bahwa untuk menarik wanita, 
seorang pria harus memamerkan kelebihannya, entah itu 
dengan tampang ganteng, tubuh tinggi besar, mobil mewah, 
uang melimpah, keahlian bermain musik/olahraga, atau 
lewat kebaikan, kesetiaan, dsb.

Tapi kalau memang benar begitu, bukankah kita bisa 
dibilang mirip seperti hewan-hewan yang kita bahas di atas? 
Memamerkan kelebihan dan melakukan ritual-ritual di 
depan wanita untuk membuat mereka tertarik pada kita.

Lalu bagaimana dengan pria-pria seperti Anda dan saya yang 
tidak ganteng atau tinggi besar, tidak kaya, tidak jago bermain 
musik atau bola basket, dsb? Bila memang harus begitu, kita 
seharusnya tidak bisa menarik wanita yang kita inginkan, 
dong? Sungguh tidak adil bila memang benar keadaannya 
seperti itu.

Tapi saya sudah membuktikan, bukan sekali dua kali, tapi 
berulang-ulang kali, bahwa kenyataannya tidaklah seperti itu. 



21 Saya sudah membuktikan bahwa ketampanan, kekayaan, 
dan keahlian bukanlah hal yang krusial untuk membuat 
wanita tertarik pada Anda.

Buktinya, Anda sendiri sering melihat pria yang mungkin 
menurut Anda di bawah rata-rata namun menggandeng 
wanita cantik di sisinya. Bagaimana Anda menjelaskan 
fenomena itu? Keberuntungankah?

Sobat, dengan memakai prinsip-prinsip yang saya bagikan 
dalam bab ini saja Anda sudah bisa mengerti sebagian besar 
fenomena dan problematika romansa yang ada di sekitar 
Anda. Sekarang semua jadi masuk akal, bukan?

Apabila Anda sungguh percaya bahwa manusia lebih istimewa 
daripada hewan, maka Anda harus percaya juga bahwa 
untuk menarik wanita, Anda tidak perlu memamerkan segala 
macam hal di depan mereka. Esensi seorang pria bukanlah 
uang atau ketampanan.

Esensi seorang  pria ada di dalam dirinya. Dan itu yang 
memicu insting ketertarikan dalam diri setiap wanita.

Mungkin Anda pernah membaca mengenai insting alamiah 
pria dan wanita pada buku lainnya, tapi sekarang Anda 
mengerti dari mana asalnya insting tersebut dan bagaimana 



22 ia mempengaruhi proses pemilihan pasangan setiap manusia.

Kenyataan Tidak Selalu Menyenangkan

Mungkin hal-hal yang saya jelaskan di atas adalah sesuatu 
yang sulit Anda terima dan percayai. Mungkin hal-hal yang 
dijelaskan di atas telah berbenturan dengan apa yang Anda 
percayai selama ini. Sewaktu pertama kali mempelajari hal 
ini pun, saya sama terkejutnya dengan Anda.

Anda yang selama ini selalu mempercayai bahwa ‘cinta’ 
adalah sumber dari segala ketertarikan, yang menyebabkan 
jantung Anda berdegup kecang ketika melihat wanita yang 
Anda sukai, yang membuat Anda rela melakukan apa saja 
demi dirinya, tiba-tiba harus menerima kenyataan bahwa itu 
semua hanyalah proses biologis semata.

Saya mengerti kegundahan Anda akan kenyataan ini. Tapi 
kenyataan memang tidak selalu menyenangkan seperti film-
film Hollywood.

Saya telah berjanji bahwa saya akan menjelaskan rahasia 
yang sebenarnya di balik misteri daya tarik pria-wanita secara 
blak-blakan. Untuk mengerti suatu hal secara menyeluruh 
Anda harus menelusuri asal usulnya, dan membedahnya 
menjadi bagian-bagian lebih kecil lalu mempelajari setiap 



23 bagian tersebut lebih dengan detil.

Dan ini yang sedang saya lakukan.

Saya tidak pernah berjanji bahwa rahasianya akan enak 
didengar dan menyenangkan hati. Tapi saya berani jamin 
bahwa dengan mengetahui rahasia ini, kehidupan percintaan 
Anda akan berubah. Anda akan dapat menciptakan daya 
tarik yang murni di mata wanita.

Anda tidak akan melihat wanita, cinta, dan romansa dengan 
cara yang sama lagi.

Saya juga sama sekali tidak meminta Anda untuk membuang 
kepercayaan Anda tentang cinta. Saya hanya meminta Anda 
untuk menyimpannya dalam lemari pikiran Anda selama 
Anda mempelajari konsep-konsep dalam ebook ini. Silakan 
Anda keluarkan lagi apabila Anda sudah memiliki kekasih 
idaman Anda.

Sampai di sini, apakah Anda menangkap pembahasan saya 
dan mulai bisa mengerti proses sebenarnya mengenai 
dinamika daya tarik antara pria-wanita yang terjadi? 

Kalau belum, maka saya anjurkan Anda untuk membaca 
sekali lagi dari atas. Karena ini adalah konsep paling dasar 



24 yang harus Anda mengerti.

Ini adalah rahasia dibalik rahasia yang akan saya bagikan 
nanti. Apabila Anda belum bisa menangkap inti dari konsep 
di atas, maka akan sulit bagi Anda untuk bisa mengerti 
konsep-konsep selanjutnya.

Apabila sudah, maka saatnya kita tinggalkan soal sperma, sel 
telur, hewan, dsb. Mari kita mulai masuk ke bab berikutnya 
soal manusia purba.

Saya bisa mendengar Anda terkejut, “Hah? Kok manusia 
purba?”

Tenang, sobat.. Anda akan mengerti maksudnya sebentar 
lagi. Mohon percaya pada saya :)



25 END OF SAMPLE EBOOK

Ebook versi premium berisi lebih dari 70 halaman, penuh 
dengan konsep dan materi berharga tentang daya tarik antara 
pria-wanita yang belum pernah Anda dengar di manapun. 
Anda akan mengetahui cara untuk menciptakan daya tarik 
diri sehingga membuat wanita tertarik pada Anda.

Anda bisa mendapatkan keseluruhan materi dalam 
ebook versi premium yang bisa Anda dapatkan di  
http://www.hitmansystem.com/get/bwtpa

     

                     Sahabatmu,
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