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    Chapter 1 
GREETINGS 
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[ Introduction To HITMAN SYSTEM ] 
 
Didirikan pada awal tahun 2006, Hitman System adalah pionir dan satu-satunya 
organisasi pengembangan diri di Indonesia khusus melayani para pria yang ingin 
memaksimalkan kehidupan romansa mereka.  
 
Tiga orang tokoh yang berdiri dibalik momentum tersebut adalah Jet Veetlev, Kei 
Savourie, dan Lex dePraxis yang masing-masing sudah mengalami berbagai kasus 
dan keputusasaan dalam dinginnya dinding gua jomblo.  
 
Lalu setelah selama lebih dari 10 tahun mengamati pola-pola interaksi manusia pra 
dan pasca relationship, mengikuti seminar dan pelatihan, membaca semua buku 
seputar psikologi, mempelajari sejumlah terapi klinis dan alternatif, dan juga banyak 
eksperimen-eksperimen pribadi, mereka berhasil mengembangkan seperangkat 
modul praktis baru yang benar-benar dapat memberikan hasil yang diinginkan dan 
layak didapatkan. 
 
Seiring perjalanan, mereka juga menemukan ada banyak sekali pria-pria lain di 
luar sana yang mengalami hal serupa.  
 
Atas semangat berbagi dan kebersamaan tersebut, mereka mulai mencoba 
menuangkan buah pikiran dan pengalaman mereka dengan format yang unik.  
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Tanggal 13 Februari 2006, lahirlah Hitman System sebagai satu-satunya live 
interactive workshop yang berfokus untuk menggembleng dan membagikan solusi 
dan rahasia kesuksesan romansa dalam membuka hubungan dengan wanita di 
mana saja dan kapan saja.  
 
Hitman System bukanlah dating agency, friendship network, speed dating, blind 
dating, atau biro jodoh karena hal demikian tidak akan pernah benar-benar 
menggenapi apa yang mereka janjikan selain berperan sebagai mak comblang 
murahan. 
 
Dengan slogan From Lossy To Glossy, setiap program dan produk yang disediakan 
berbicara tentang metamorfosa, perubahan paradigma, tehnik rahasia, dan semua 
senjata yang Anda perlukan untuk menjamin kesuksesan Anda, dan dapat dipelajari 
oleh semua pria tanpa terkecuali. 
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[ The Mantra FROM LOSSY TO GLOSSY] 
 

Lebih dari sekedar tagline, ini adalah target yang Jet, Kei, dan Lex janjikan dalam setiap 
program dan produk romansa HitmanSystem.Com. 
 
Sekalipun baru dapat diformulasikan pada kelahiran Hitman System di awal 2006, 
kalimat ‘From Lossy to Glossy’ tersebut sepertinya sudah menjadi bagian yang intim dan 
erat sekali, seolah-olah mereka kenal semenjak kecil.  
 
Lebih dari dua puluh tahun yang lalu, mereka belum menyadari bahwa ide dan prinsip 
tersebutlah yang terus menjadi energi, semangat, panduan, dan moto yang membuat 
mereka menempa kehidupan seperti yang sudah mereka alami dan terus kerjakan 
sampai sekarang ini.  
 
Justru terlahir dalam keluarga yang sederhana dan harus menjalani berbagai 
kemalangan, periode sulit, ketidakpuasan, dan tekanan-tekanan lainnya yang 
membukakan mata mereka akan hal-hal normalnya yang lolos dari mata orang lain.  
 
Apapun yang tidak membuat kita mati, akan membuat kita bertambah kuat dan dewasa.  
 
Itulah yang melatih kepekaan mereka untuk melihat jaring-jaring kasat mata yang 
terjalin satu sama lain, saling mempengaruhi dan dipengaruhi, membentuk matriks 
kehidupan yang sangat kompleks namun juga terlihat begitu cantik dan elegan pada 
saat yang bersamaan.  
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Ketidakmengertian akan hal tersebut membuat orang merasa lemah tak berdaya, selalu 
kalah, diperlakukan tidak adil, dan putus asa menjalani setiap aspek kehidupannya 
sehari-hari. 
 
Anda sering bertemu orang-orang yang demikian dalam media massa setiap hari 
dengan label-label khusus yang diberikan masyarakat kepada mereka, seperti 
Pembunuh, Pemerkosa, Pencuri, Perampok, Penipu, Penodong, Pengebom, Penganiaya, 
Penggelap, Penadah, Pelaku Bunuh Diri, dsb.  
 
Orang-orang tersebut pada dasarnya adalah orang baik yang sayangnya mengijinkan 
dirinya dikendalikan oleh dunia sekeliling, menjadi bulan-bulanan nasib, dan 
melampiaskan keberhargaan serta kreatifitas hidupnya dengan bentuk yang emosional 
dan destruktif.  
 
Dunia akan menjadi tempat yang lebih baik jika Anda mengerti bagaimana cara kita 
menghargai diri kita sendiri dan menggali setiap potensi untuk dioptimalisasikan, 
daripada mencari solusi di luar sana, menganggap situasi atau orang lain bertanggung 
jawab atas ketidakpuasan yang kita alami dan membalas dendam pada mereka.  
 
Itulah yang ingin sampaikan oleh Hitman System. 
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Kejombloan dan kesendirian Anda tidak disebabkan oleh wanita-wanita rese yang terlalu 
pemilih, atau persaingan dari pria-pria yang semakin kompetitif, ataupun situasi lainnya 
yang tidak pernah mendukung Anda.  
 
Anda juga tidak akan menemukan kehidupan romansa yang diinginkan bila Anda 
berusaha mempelajari segala sesuatu tentang wanita agar bisa menaklukkannya atau 
mempelajari trik-trik komunikasi agar bisa mengalahkan pria lainnya.  
 
Semua itu justru akan membuat Anda lebih sengsara dan tersesat daripada sebelumnya. 
Jawaban yang Anda cari ada di dalam diri Anda sendiri yang bisa ditemukan lewat 
proses transformasi 'from lossy to glossy' .  
 
"Segala sesuatu adalah proses, proses adalah segala sesuatu, dan segala sesuatu yang 
bukan proses adalah mati, sekalipun seseorang harus mati untuk bisa memulai proses," 
demikian kata Lex dibalik asap dan jubah misterinya.  
 
Tidak perlu memaksakan diri untuk memahaminya jika Anda tidak langsung menangkap 
dalam lima detik pertama.  
 
Yang penting Anda tahu Anda sedang dalam perjalanan seperti itu ketika Anda bisa 
memakai cermin masa kini untuk melirik bayangan Anda di masa lalu dan menemukan 
bayangan Anda di masa mendatang.  
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‘From Lossy to Glossy’ lebih bersifat petualangan filosofis tentang dunia romansa 
daripada seperangkat jawaban-jawaban instan, karena sampai detik ini pun para 
instruktur masih terus menemukan kejutan dan berusaha memetakan baru yang mereka 
temui dalam perjalanan.  
 
Sama seperti tidak ada yang disebut Total Lossy, para instruktur juga tidak percaya 
dengan adanya status Ultimate Glossy; Anda tidak perlu menargetkan diri untuk 
mencapai status demikian. 
 
Oleh sebab penting sekali Anda menangkap general keypoints dalam rangkaian kalimat 
‘From Lossy to Glossy’ agar Anda dapat menilai apakah setiap program dan produk 
dalam website ini sepenuhnya konsisten satu dengan lainnya dan dengan apa yang 
disampaikan dalam halaman ini. 
 
‘Lossy’ [baca: losi] mengacu pada sikap seorang pria yang berangkat dari paradigma 
bahwa dirinya tidak memiliki cukup kualitas untuk LAYAK mendapatkan apa yang dia 
inginkan.  
Huruf kapital di atas bukan tanpa sengaja, karena salah satu formula universal yang 
para instruktur temukan secara pribadi adalah apa yang Anda dapatkan tidak 
bergantung pada apa yang Anda inginkan, melainkan apa yang Anda LAYAK dapatkan. 
 
Jadi jika seorang pria mendekati seorang wanita dengan cara merayu-rayunya atau 
membelikan barang, maka itu berarti dia menginginkan wanita itu namun kemungkinan 
besar tidak layak mendapatkannya.  
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Mengapa?  
 
Karena pria tersebut sekalipun mengetahui dirinya yang kurang berkualitas, bukannya 
mencoba menggali dan melatih agar kepribadiannya memiliki apa yang diperlukan, dia 
malah berusaha menutupinya dengan mengandalkan hal-hal lain, seperti keahlian 
bermulut manis dan merayu.  
 
Sebagian pria lainnya akan memakai kemewahan akses finansialnya atau menonjolkan 
kelebihan fisik yang di atas rata-rata agar wanita tertarik menghabiskan waktu 
bersamanya.  
 
Ada banyak elemen lain yang membuat hal-hal di atas tergolong Lossy, namun yang 
paling krusial adalah karena itu semua bersifat pengobatan temporer saja.  
 
Bayangkan apa yang akan dirasakan oleh sang wanita setelah dia menghabiskan waktu 
cukup lama dengan pria tersebut untuk akhirnya mengenal kebobrokan apa yang 
tersembunyi di dalamnya.  
 
Nyaris tidak ada substansi yang berharga dibalik semua permainan tersebut.  
 
Lossy karena mereka menggantungkan kehidupannya berdasarkan hal-hal eksternal dan 
penilaian orang lain, atau dalam hal romansa, berdasarkan penilaian sang wanita 
idamannya. Dia akan melakukan apa saja yang terpikir olehnya untuk bisa 
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mendapatkan seorang wanita, TANPA memikirkan apakah sebelumnya dia sudah cukup 
LAYAK mendapatkannya.  
 
Pertanyaannya, apa yang dicari oleh wanita?  
 
Seorang pria.  
 
Hanya saja, tidak semua orang yang memiliki penis secara otomatis dianggap sebagai 
pria.  
 
Sebagian besar dari mereka masih berstatus anak pria, yakni mereka yang belum 
mengoptimalkan seluruh atribut kepriaan yang seharusnya mereka miliki.  
 
Setiap program dan produk Hitman System disusun sedemikian rupa dan 
dikoordinasikan satu dengan lainnya agar secara konsisten berfokus pada 
mengembangkan pribadi Anda agar LAYAK memiliki apa yang apa Anda inginkan dan 
seharusnya Anda dapatkan.  
 
Jadi apakah 'Glossy' [baca: glosi] itu?  
 
Tidak lebih dari sikap seorang pria yang membuat dirinya layak mendapatkan apa yang 
dia inginkan dengan cara memaksimalkan setiap nilai internal dan potensi kualitas yang 
dia miliki sebagai seorang pria yang sesungguhnya.  
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Kalau Anda sudah mengurus diri Anda dengan baik, memperbaiki dan mengembangkan 
kepribadian hingga mencapai kualitas tertentu, maka Anda layak mendapatkan apapun 
yang Anda inginkan sepanjang hal tersebut sebanding dengan kualitas yang Anda miliki.  
 
Bagaimana mungkin Anda jadi ngarep jika Anda tahu wanita-wanita di luar sana secara 
otomatis tertarik dengan pribadi Anda yang jauh lebih utuh, lebih terpoles, lebih dewasa 
dibandingkan dengan pria-pria lainnya yang masih bertingkah seperti anak pria? 
 
Namun untuk dapat menghidupi perjalanan seperti itu, Anda harus mengijinkan diri 
Anda untuk digembleng dan dipaksa untuk keluar dari daerah kenyamanan dan meraih 
kembali Kepriaan Anda yang sempat terhilang, seperti apa yang Jet, Kei, Lex, seluruh tim 
kru dan puluhan alumni lainnya terus lakukan setiap hari.  
 
Itulah fokus dan esensi dari 'From Lossy to Glossy', mantra solusi romansa yang Anda 
butuhkan. 
 
Selamat meraih kembali Kepriaan Anda yang terhilang. 
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    Chapter 2 
MENGAPA TAKUT KEHILANGANNYA 
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[ FOREWORD ] 
 
Malam itu saya sedang hang out bersama Lex dan beberapa crew lainnya. Setelah 
ngobrol ngalor ngidul ke sana kemari, kami sampai pada topik soal rasa takut 
kehilangan wanita. 
 
Ketika saya berkata bahwa saya akan menulis artikel tentang hal itu, mereka tidak sabar 
menunggu dan meneror saya selama beberapa minggu untuk segera menyelesaikannya. 
 
Awalnya apa yang akan saya bagikan ini hanya akan di publish sebagai artikel reguler 
di website dan milis Hitman System, namun ketika saya mulai menuangkan ide ke dalam 
tulisan, saya cukup kaget melihat kedalaman konsep materi yang dibagikan. 
 
Jadi saya berpikir, mengapa tidak dijadikan e-book saja? 
 
So here we go. Satu lagi ebook GRATIS dari Hitman System yang dipersembahkan bagi 
Anda, pria-pria yang sedang mencari jawaban dan solusi untuk membantu 
meningkatkan kehidupan romance Anda. 
 
Meskipun diberikan secara GRATIS namun isi e-book ini bukan murahan. Apa yang akan 
Anda baca di sini belum pernah dibagikan di website ataupun milis, kecuali dalam 
workshop dan itupun hanya sebagian saja. 
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Karena itu apabila e-book ini ternyata dapat membantu kehidupan romance Anda, 
silakan kirimkan komentar, testimonials ataupun kritik dan saran via 
hitmansystem@gmail.com. 
 
Karena tidak ada penghargaan yang lebih besar bagi saya dan segenap komunitas 
Hitman System daripada melihat perubahan positif yang nyata dan signifikan terjadi 
pada kehidupan para pria. 
 
Because we’ve been there and we feel you. 
 
Sahabat Anda, 
Kei. Savourie 
 
 
PS: Dalam e-book ini banyak diberikan cross-reference dengan artikel-artikel yang sudah 
pernah dipublish. Baca semuanya dengan seksama untuk memastikan keberhasilan 
Anda. Klik www.hitmansystem.com untuk akses gratis ke archieve artikel Hitman System.   
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[ RASA TAKUT KEHILANGAN ] 
 
Apakah Anda pernah atau sedang berhubungan dekat secara romance dengan seorang 
wanita yang Anda suka, entah itu pacaran, TTM, gebetan, dan yang sejenis lainnya? 
 
Kalau Anda seperti kebanyakan pria lainnya, biasanya ketika Anda mulai berhubungan 
dekat dengan wanita yang disukai, ketika hubungan Anda sudah mulai lebih dari 
sekedar teman, Anda merasa takut kehilangan si wanita. Takut si wanita menjadi jauh 
dan meningalkan Anda sendirian dan patah hati. 
 
Ada beberapa alasan mengapa Anda takut kehilangan wanita. Salah satu yang paling 
esensial adalah karena Anda sejak dulu kekurangan stok wanita cakep dalam lingkaran 
pergaulan Anda. 
 
Jangankan pacar. Teman wanita yang cantik pun sangat minim bahkan tidak ada sama 
sekali! Dan hal ini membuat Anda haus dan ngarep pada wanita-wanita menarik. Anda 
memandang mereka sebagai pelengkap hidup Anda yang penuh kekurangan. 
 
Mengenai penyebab rasa takut kehilangan dibahas lebih mendetil hanya dalam 
workshop, dan jauh lebih menyeluruh lagi dalam Hitman System Exclusive Audio: All 
About Ngarep.   
 
Apapun alasan dan penyebabnya, dalam kepala Anda selalu ada seribu satu macam 
alasan yang membuat Anda takut kehilangan dia. 
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“Gimana kalo dia gak suka lagi sama gue?” 
 
“Gimana kalo nanti dia ketemu sama pria yang lebih oke?”.  
 
Atau pernyataan yang dulu sering saya gunakan untuk membenarkan rasa takut 
kehilangan wanita dan masih sering saya temui pada pria hingga saat ini adalah: 
 
“Gimana kalo gue gak bisa ketemu sama wanita yang perfect kayak gini lagi?” 
 
Karena segala alasan tersebut, Anda merasa harus melakukan segala upaya untuk 
memastikan dia tetap bersama Anda. Untuk memastikan Anda tidak kehilangan dia. 
 
Anda membayarinya nonton, makan, antar jemput, sms tiap jam, telpon tiap hari, 
menjadi dukun curhatnya, membelikannya hadiah-hadiah, menghujaninya dengan kata-
kata romantis, melakukan segala permintaannya, memujinya setiap hari, pokoknya 
dengan segenap jiwa raga Anda memberikan segala barang dan jasa yang Anda pikir 
bisa membuat dia tetap nempel pada Anda. 
 
Tapi apa yang terjadi? Semakin Anda berusaha mempertahankan si wanita dengan 
cara-cara menyedihkan seperti itu, justru semakin Anda takut kehilangan dia.  
 
Kenapa bisa begitu? 
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Karena dalam hati kecil, Anda menyadari bahwa semua hal yang Anda lakukan dan 
berikan pada si wanita sebenarnya adalah sebagai sogokan. Sebagai kompensasi 
belaka. Anda tidak yakin kalau si wanita akan tetap bersama Anda kalau Anda tidak 
memberikan segala macam barang dan jasa tersebut. 
 
“Aku kan udah kasih segala macem buat Anda, makanya Anda tetep sama aku yah. 
Jangan tinggalin aku.” Ini kalimat jujur yang sebenarnya ada di belakang kepala Anda.  
 
Anda  sadar bahwa diri Anda yang sebenarnya dan apa adanya TIDAK MAMPU untuk 
membuat dia tetap tertarik kepada Anda. You know you’re NOTHING tanpa semua 
kompensasi tersebut. Makanya Anda takut kehilangan dia. 
 
Pathetic. 
 
Saya berbicara demikian keras bukan saja kepada Anda, tapi juga sebagai reminder 
untuk diri saya sendiri. Karena dulu saya pun melakukan hal yang sama dan 
mendapatkan hasil yang sama, yaitu: NOL BESAR. 
 
Saya tidak akan membahas panjang lebar soal kompensasi, karena Jet dan Lex sudah 
mengupas habis masalah itu sampai 2 artikel: Jangan Pernah Membayari Wanita 
bagian I & II. 
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Saya hanya membahas masalah takut kehilangan wanita. Dan memberikan kompensasi 
barang dan jasa tidak akan membuat Anda merasa lebih baik dan memastikan dia akan 
terus nempel pada Anda. 
 
You see guys, entah dia sadar atau tidak, wanita itu tahu bagimana caranya membuat 
Anda merasa takut kehilangan dia. Itu adalah salah satu senjata utama untuk 
memastikan Anda tetap menginginkan dia. 
 
Beberapa contoh: 
 
Dia bercerita kepada Anda tentang mantan pacarnya, tentang pria-pria yang mendekati 
mereka, membuat Anda takut kalau dia akan meninggalkan Anda demi pria lain yang 
lebih baik.  
 
Dia sering mengelak dan jarang mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya, 
sehingga membuat Anda bertanya-tanya apakah benar dia suka pada Anda. Akibatnya 
Anda jadi sering menanyakan dan meminta konfirmasi atas perasaannya pada Anda 
dan hal ini, sadar atau tidak sadar, membuatnya kesal dan ilfil.  
 
Dia bercerita mengenai pengalaman-pengalamannya yang seru, pergaulannya yang 
luas dan tempat-tempat yang pernah dikunjunginya, membuat Anda ragu apakah Anda 
cukup kompeten dan gaul di matanya. 
 
Di dalam otak lossy Anda, semua hal itu diterjemahkan sebagai berikut: 
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(a) banyak pria yang mengejar dia, karena itu dia bisa dengan mudah memilih dan 
mendapatkan pria manapun yang dia mau. 
 
(b) dia sepertinya tidak menyukai Anda seperti Anda menyukainya. 
 
(c) dia wanita high-class, jadi dia gak butuh Anda untuk membuat hidupnya jadi 
menyenangkan, hidupnya sudah cukup menyenangkan tanpa Anda. 
 
Dan Anda jadi takut kehilangan dia. 
 
Hari ini saya akan memberi tahu Anda 2 rahasia mengatasi hal ini. Rahasianya begitu 
simple sehingga Anda pasti tak akan mempercayainya begitu saja. Tapi justru karena 
terlalu sederhana makanya banyak pria yang sering mengabaikan konsep powerful ini: 
 
RAHASIA #1. LAKUKAN HAL YANG SAMA SEPERTI YANG DIA LAKUKAN PADAMU! 
  
Kalau selama ini semua yang dilakukannya membuat Anda takut kehilangan dia, so 
kenapa tidak Anda lakukan juga hal yang sama padanya? 
 
Jadi kalau dia bercerita tentang pria-pria lain, Anda ceritakan juga pengalaman-
pengalamanmu dengan teman-teman wanita Anda yang lain (baca Kenapa Wanita Suka 
Pria Playboy untuk lebih detilnya). Karena itu pastikan Anda memang memiliki 
pengalaman dengan banyak wanita. Perluas lingkaran teman wanita dan gebetan Anda. 
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Kalau dia sulit dan selalu mengelak untuk mengutarakan perasaannya, Anda juga harus 
lebih sulit lagi. Jadilah orang yang paling pelit untuk mengutarakan perasaan Anda. 
Jangan pernah bilang Anda kangen dia, jangan pernah bilang Anda suka dia dan 
sebagainya. 
 
Kalau dia saja tidak mau melakukannya, kenapa Anda harus melakukannya? 
 
Kalau dia cerita betapa seru hidupnya, maka ceritakan juga dan tunjukkan betapa 
serunya hidupmu. Tenggelamlah dalam hobi Anda, katakan padanya kalau Anda tidak 
ingin diganggu ketika Anda sedang mengerjakan hobi Anda. 
 
Tapi perlu Anda ingat, bermain PS2, online game, Winning Eleven, chatting dan 
download bokep sama sekali BUKAN hobi yang menarik di mata wanita! 
 
Seorang wanita cantik pernah berkata pada saya bahwa dia otomatis akan langsung ilfil 
begitu mengetahui seorang pria adalah gamer. Being a gamer means you are a nerd 
and have no life! 
  
Buat hidupmu jadi menarik dan seru. Buat dia berpikir kalau Anda tidak begitu butuh 
dia, karena toh hidup Anda sudah seru dan menyenangkan. Baca Apakah Hidup Anda 
Menarik? Untuk lebih jelasnya. 
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RAHASIA #2. JANGAN TAKUT UNTUK KEHILANGAN DAN MENINGGALKAN DIA!  
 
Milikilah The Power to Walk Away.  
 
Agak sulit untuk menerjemahkan kata-kata tersebut ke dalam Bahasa Indonesia tanpa 
kehilangan makna yang berarti, tapi demi kepentingan e-book ini maka saya akan 
menyebutnya: keberanian untuk meninggalkan wanita. 
 
Ketika Anda menunjukkan bahwa Anda berani untuk meninggalkan si wanita dan tidak 
takut untuk kehilangan dia, maka justru si wanita yang akan merasa takut untuk 
kehilangan Anda dan akan melakukan apapun juga untuk mempertahankan Anda. 
 
Ini sama seperti yang dia tunjukkan kepada Anda. Anda tahu bahwa dia bisa dengan 
mudah meninggalkan Anda kapan saja, karena itu Anda mati-matian berusaha 
mempertahankannya. 
 
Nah kalau dia melakukan hal ini kepada Anda, maka Anda juga harus lakukan hal yang 
sama. 
 
Kenapa Anda harus berani meninggalkan dia? 
 
Karena Anda adalah pria GLOSSY! 
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Pria Glossy adalah pria berkualitas yang tahu bahwa hidupnya sudah LENGKAP dan 
menyenangkan TANPA keberadaan wanita. 
 
Pria glossy MENGINGINKAN wanita, bukan butuh wanita. 

 
Pria glossy TIDAK menaruh kebahagiaan hidupnya dalam tangan wanita. 
 
Kalaupun Anda kehilangan dia, tidak berarti Anda menjadi kurang berharga sebagai 
seorang pria. Tanpa dia di sisi Anda tidak membuat hidup Anda menjadi kurang 
lengkap dan kurang bahagia. 
 
Dan lagian, kalau Anda tidak merasa aman dan nyaman bersama dia. Kalau segala 
yang dia lakukan membuat Anda jadi merasa takut kehilangan, bukankah itu sudah 
menjadi alasan yang cukup untuk meninggalkannya? 
 
Bukankah itu berarti bahwa dia memang wanita bitchy insecure yang selalu ingin 
mengontrol Anda dengan membuat Anda merasa takut kehilangan dia?  
 
She’s not worth the trouble. 
 
Memangnya Anda mau berada dalam sebuah hubungan romance yang selalu dihantui 
oleh rasa takut kehilangan? 
 
Terlalu melelahkan, bro. 
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Tapi satu hal yang perlu Anda tanamkan dalam otak Anda, The Power To Walk Away 
TIDAK SAMA dengan Letting Her Go. 
 
Ketika Anda Letting Her Go dan merelakannya pergi, itu berarti dia yang pergi 
MENINGGALKAN ANDA. Anda berada dalam situasi di mana Anda tidak bisa berbuat 
apa-apa lagi selain melepas kepergiannya. Makanya Anda menghibur diri dengan kata-
kata sok bijak ala filsuf, “If you love her, you have to let her go..” 
 
You are NOT letting her go, she is LEAVING YOU,  dumbass! 
 
Tapi ketika Anda punya keberanian untuk meninggalkannya, nah itu baru berbeda. 
 
Anda yang pergi MENINGGALKAN DIA! 
 
Coba Anda bayangkan apabila Anda melepasnya pergi. You’re letting her go. Apa yang 
Anda rasakan? Pahit? Sakit? Gak rela?  
 
Dan sekarang coba Anda bayangkan apabila Anda yang dengan berani pergi 
meninggalkan dia. Apa yang Anda rasakan? Lega? Powerful? 
 
Bisakah Anda rasakan perbedaannya? 
 
Ini adalah satu konsep yang saya pelajari sendiri lewat pengalaman pribadi ketika 
berhubungan dengan beberapa wanita beberapa tahun belakangan ini. 
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Saya pernah berhubungan dengan seorang wanita yang sangat menarik. Saya dan dia 
menghabiskan banyak waktu bersama. Saya sangat menyukainya. Tapi dia tidak 
memberikan hal-hal yang saya inginkan dalam sebuah hubungan romance. 
 
Jadi pada satu malam, saya mengajaknya dinner dan mengatakan dengan tegas 
padanya bahwa kalau dia tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan, maka saya 
akan pergi meninggalkannya. 
 
Saya memberikan waktu beberapa hari padanya untuk berpikir. Dan keesokan harinya 
dia datang pada saya dan berjanji untuk memberikan hal-hal yang saya inginkan. 
 
Dia takut kehilangan saya karena saya TIDAK TAKUT kehilangan dia. 
 
Tentu memang ada resiko, dia bisa saja memilih untuk tidak memberikan apa yang saya 
inginkan dan membiarkan saya pergi. Tapi itu tidak masalah buat saya. 
 
Tentu saya akan merasa sedih karena saya sangat menyukai dia dan saya juga manusia 
yang punya rasa punya hati =) Tapi kalau saya tidak bisa mendapatkan apa yang saya 
inginkan dalam sebuah hubungan, untuk apa saya tetap berada dalam hubungan 
tersebut? 
 
Kalau dia tidak bisa memberikan apa yang saya inginkan, maka saya akan mencari 
wanita lain yang bisa memberikan hal-hal tersebut pada saya. 
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Dunia toh tidak selebar daun kelor. Wanita-wanita toh masih banyak yang bertebaran di 
luar sana. 
 
Kedengarannya egois memang. Tapi manusia pada dasarnya memang egois. Itu yang 
membuat Anda tetap bertahan hidup sampai hari ini. Wanita pun egois. Dan wanita 
sebenarnya menyukai pria yang egois. 
 
Saya percaya Anda tidak cukup bodoh untuk salah mengerti maksud saya. Egois di sini 
bukan berarti Anda bajingan yang tidak mempedulikan perasaan wanita dan 
memperlakukannya semena-mena. 
 
Egois di sini maksudnya adalah Anda pria yang memiliki prinsip dan karakter yang kuat. 
Anda tahu pasti apa yang Anda mau dalam sebuah hubungan romance. Anda tidak 
takut mengambil resiko untuk mendapatkan apa yang Anda mau, dan Anda tidak akan 
mengorbankan keinginan Anda hanya demi seorang wanita. 
 
Anda adalah pria GLOSSY!  
 
Jadi ingat baik-baik 2 rahasia yang saya bagikan di atas. Print besar-besar dan tempel 
di pintu kamar Anda. Baca keras-keras setiap kali Anda hendak meninggalkan rumah 
untuk bertemu wanita. 
 
Show your power and be GLOSSY! 
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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 membuatmu jadi pria yang memiliki 
akses romance dengan banyak wanita. HSEW tidak menawarkan pil absurd seperti itu, melainkan 
menolongmu 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 denganmu, 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 bermainmu. Anda akan mempelajari berbagai jenis impromptu 
magic yang sederhana hingga coin and card magic yang membuatmu 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. 
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