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Kata Pengantar 
 

Kompilasi ini adalah kumpulan Artikel dan Arsip terbaik yang tersebar di 

berbagai forum dan email di internet sepanjang tahun 2007, diberikan 

kepada anda secara TERBUKA, TAJAM dan APA ADANYA. 

 

Melalui Kompilasi ini, saya harap anda dapat mengembangkan 

KEPRIBADIAN “Pria Idaman” yang tidak hanya menjamin kesuksesan soal 

Wanita, tapi juga kehidupan sosial dan kesuksesan pribadi anda secara 

mendasar. 

 

Jika anda benar-benar memahami dan menerapkan semua yang ada 

didalam kompilasi ini, anda akan merasakan indahnya kehidupan sosial, 

pertumbuhan karakter yang signifikan dan kebahagiaan luar biasa saat 

jiwa anda “terpadu” dengan indahnya momen yang akan anda lalui 

bersama Wanita Idaman anda. 

 

 

 

 

 

 

Direct, Honest, Loved 

 

 

 

 
Ronald Frank 

Pencinta-wanita.com 
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Mindset tentang Kencan (dating) 

dan Dinamika Sosial 
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LANGKAH untuk menjadi PRIA IDAMAN 
 

Hai again bro... 

 

Langkah-langkah apa sih yang perlu diambil untuk menjadi Pria idaman? 

Gue akan kasih kalian 7 langkah, step by step dari awal hingga akhir... 

 

Pertama, 

Kebanyakan hal yang kalian tau tentang Wanita adalah SALAH. Maka, 

buka pikiran kalian akan HAL yang SEBENARNYA TERJADI dibalik PROSES 

yang membuat rasa TERTARIK atau JATUH CINTA pada seorang Wanita. 

(Semua ada di e-book) 

 

Kedua, 

Banyak wanita berkata mereka menginginkan "A" Saat kita berikan "A" 

dia malah minta "B". Saat kita berikan "B" dia malah bilang "A" justru lebih 

bagus. Nah jadi gimana dong? Banyak Pria KESULITAN memahami 

maunya Wanita. Jika kalian MENGERTI apa yang di-inginkan Wanita, 

maka kalian akan JAUH-JAUH lebih MENARIK dimata Wanita. (gue akan 

post tentang ini di thread. stay tune.) 

 

Ketiga, 

Kenapa orang bilang MAN are from MARS and WOMAN from VENUS? 

apa cowo memang dari planet mars dan cewe dari planet venus? tentu 

tidak! kita semua adalah makhluk BUMI. Maksudnya adalah Yang 

dimaksud adalah CARA BERKOMUNIKASI Pria dan Wanita berbeda. Pria 

berkomunikasi secara langsung dan 80% menggunakan LOGIKA, 

sedangkan Wanita berkomunikasi secara tidak langsung,  menggunakan 

banyak isyarat dan makna serta menggunakan 80% EMOSI. Jangan 

pernah salah dalam berkomunikasi dengan Wanita. Perang antar negara 
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saja BISA terjadi jika ada MISS KOMUNIKASI. Apalagi soal Wanita yang 

jelas-jelas dari "VENUS". 

 

Keempat, 

Tentukan DENGAN JELAS TIPE WANITA yang kalian inginkan. Kebanyakan 

Pria clueless tentang Wanita pilihannya. Mereka selalu bilang pokoknya 

yang Cantik... Nah itu kurang spesifik dan harus lebih spesifik lagi, 

contohnya: Saya suka Wanita campuran eropa dan indonesia, cantik, 

tinggi 165, sexy, pintar, pengertian dan perhatian. Jika sudah jelas 

mencari Wanita yang SEPERTI APA, kini saatnya MEMPELAJARI MEREKA 

karena Tipe Wanita itu berbeda satu sama lain. Pelajari jalan pikiran 

mereka (secara emosi tentunya), budaya mereka (supaya anda tau 

mengambil hati orang dilingkungannya), cara mereka berkomunikasi, 

dan apa yang mereka inginkan. Dengan melakukan ini, maka anda akan 

lebih ter-arah... istilah marketingnya targeting your market. (ada di 7 kunci 

kendali wanita) 

 

Kelima, 

Bentuk diri anda menjadi Karakter Idaman Wanita. 

 

Keenam, 

NAH ini YANG SELALU DIMINTA! yaitu TEKNIK/ACTION APA YANG HARUS 

DILAKUKAN!... gue akan post banyak teknik disini... dan please share kalo 

kalian juga ada teknik bagus. 

 

Ketujuh, 

Setelah kalian tau semua TEORI dan TEKNIK nya, maka jadikan semua ini 

menjadi bagian diri kalian dengan ber-INOVASI agar Kalian dapat 

membuat TEKNIK KALIAN SENDIRI berdasarkan semua pengetahuan yang 

sudah kalian miliki. Secara otomatis kalian akan menjadi PRIA IDAMAN. 
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HATI-HATI... JANGAN MEMBUAT KESALAHAN FATAL! 

 

Banyak Pria TERBALIK melakukan langkah ini... Khususnya bagi mereka 

yang menganggap dirinya LEBIH PINTAR dari orang lain... 

 

Jadi yang seharusnya: TEORI DASAR --> MEMAHAMI WANITA --> CARA 

BERKOMUNIKASI --> MENENTUKAN dan MEMPELAJARI TIPE --> MEMBENTUK 

KARAKTER --> TEKNIK --> INOVASI 

 

menjadi terbalik, yaitu: 

 

INOVASI DULU 

(karena mereka merasa pintar dan bisa mempunyai ide lebih cemerlang) 

 

tapi selalu gagal, akhirnya, 

 

mereka mencari TEKNIK supaya CEPAT BISA Tanpa peduli dengan TEORI 

DASAR yang justru sangat penting untuk membentuk PEMIKIRAN MEREKA. 

 

mereka mencoba teknik dan gagal, karena mereka tidak mengerti 

TEORINYA dulu, akhirnya, 

 

mereka coba MEBENTUK KARAKTER yang akhirnya juga sia-sia karena 

mereka TIDAK TAU karakternya seperti apa. mereka hanya asal ambil 

yang menurut mereka JAGO soal CEWE, contohnya tokoh-tokoh PRIA 

IDAMAN di sinetron ABG. Makanya banyak COWO sok COOL tapi 

jatohnya jadi ANEH... 

 

akhirnya mereka MENENTUKAN TIPE cewe yang kira-kira DIBAWAH 

STANDAR mereka supaya mereka merasa YAKIN bahwa cewe itu bisa 



 9 

SUKA sama mereka... Sayang, padahal mereka bisa dapat cewe mana 

saja yang mereka mau. 

 

tapi toh gagal juga... 

 

akhirnya mereka mencoba untuk MEMAHAMI WANITA tapi TIDAK DAPAT 

MEMAHAMINYA, karena mereka tidak tau TEORI DASARNYA dan terus 

berfikir secara LOGIKA sedangkan wanita secara EMOSI. 

 

Pada akhirnya mereka barulah mempelajari TEORI DASARNYA dan 

mereka TIDAK DAPAT MENERIMANYA, karena mereka menganggap diri 

mereka lebih PINTAR dan LEBIH BISA BER-TEORI... 

 

hasilnya? mereka tidak dapat memiliki Wanita idaman mereka dan 

menyalahkan TAKDIR mereka sendiri. 

 

bro... jangan jadi orang seperti itu... 

Menjadi PRIA IDAMAN itu butuh Waktu... Ikutilah langkah secara step-by-

step dan kalian akan MERASAKAN HASIL yang MAKSIMAL. 

 

xRoN 
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FUN 
 

Kenapa banyak orang suka dan rela bayar mahal untuk ke DUFAN? 

 

Kalau dipikir-pikir lucu juga banyak ribuan orang tiap hari bayar mahal 

untuk diputar-putar, diombang-ambing dan dibuat berteriak keras-keras 

oleh WAHANA yang ada di dufan... apa semua hal itu bermanfaat buat 

mereka? Apakah semua Wahana itu memberikan masa depan yang 

cerah untuk ribuan orang tersebut? 

 

TENTU TIDAK… 

 

Tapi kenapa mereka rela bayar MAHAL untuk diputar-putar dan dibikin 

berteriak-teriak oleh wahana dufan? 

 

Kalau anda Tanya ke mereka pertanyaan ini mereka akan menjawab: 

 

KARENA SERU! 

 

Atau 

 

BECAUSE ITS FUN! 

 

Yup… betul! Itulah HAL yang membuat semua orang TERGILA-GILA… 

 

Anda tahu pemasukan Industri Hiburan / Entertaiment dalam sebulan itu 

berapa? 

 

Anda tahu berapa bayaran Selebriti atau Artis untuk menghibur 

Masyarakat? 
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Bukan Biaya yang murah… dan yang pasti sangat Mahal!... 

 

Kalau semua orang di-dunia ini rela membayar untuk satu HAL yang 

namanya “FUN”, Kenapa anda tidak gunakan saja “FUN” itu untuk 

membuat Wanita Meng-gilai anda? 

 

Saya banyak bertanya ke berpuluh-puluh Wanita dari berbagai macam 

latar belakang tentang seperti apa karakter Pria Idaman mereka... 

mereka menjawab dengan berbagai macam jawaban... tapi tidak 

satupun luput dari yang namanya FUN… 

 

Mereka selalu menggunakan kata FUN, seru, asik, lucu, heboh dan masih 

banyak lagi kata-kata yang menjurus ke FUN… 

 

Saya juga tentu bertanya ke berbagai wanita dari berbagai Negara 

yang kebetulan tinggal di Indonesia... dan selalu jawaban mereka... 

 

I want a guy that can make me LAUGH… I want a FUN guy… I want a 

COOL guy and lots of FUN… I want a guy who’s FUNNY… 

 

Ingat keyword nya adalah FUN 

 

TAPI... Ada tapinya… 

 

Banyak teman-teman saya yang FUN, seru, asik, lucu, heboh, dll… TIDAK 

DAPAT MEMBUAT WANITA TERTARIK DNGAN MEREKA… 

 

Hmmm… aneh… 

 

Bukankah FUN itu yang di-inginkan semua orang? Lalu kenapa Teman-

teman saya tidak bisa membuat Wanita TERTARIK padahal mereka FUN… 
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Dan hal ini juga terjadi dengan saya beberapa tahun yang lalu… semua 

orang mengakui saya FUN… tapi hanya sekedar “mengakui” saja… tidak 

ada proses KECANDUAN atau ADIKTIF yang terjadi seperti yang 

seharusnya mereka rasakan pada saat ke dufan atau nonton konser 

favorite mereka… 

 

Dan setelah saya sadari, ternyata jawabannya ada di OTAK mereka… 

 

Bagi teman-teman yang sudah membaca eBook saya tentu mengerti 

apa itu Recticular Activating System atau RAS kan? 

 

Nah intinya adalah jika sesuatu terjadi secara STATIK atau KONSTAN atau 

TERUS-MENERUS maka bagian RAS akan MEM-FILTER apapun itu menjadi 

TIDAK PENTING… dengan kata lain men-trigger sesuatu yang namanya 

BOSAN atau BORING… 

 

Nah pantas saja kalau kita ke dufan, paling lama kita naik wahana itu 15 

menit saja… kalau kita nonton FILM, paling lama filmnya 3 jam, kalau kita 

nonton konser musik, paling lama 2 jam… 

 

LIMITASI atau KETERBATASAN WAKTU inilah yang membuat banyak orang 

jadi KETAGIHAN atau ADIKTIF… 

 

Nah setelah saya sadar akan hal ini, saya segera memberitahu teman-

teman saya yang FUN tadi untuk membuat para wanita idaman mereka 

menjadi FUN untuk beberapa saat dan TINGGALKAN mereka setelah itu… 

 

Anda tahu apa hasilnya? 
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Hahaha… YA BETUL… Para wanita ini jadi KETAGIHAN di-supply EMOSI FUN 

dari teman-teman saya… 

 

Jadi rumusnya adalah: 

JADILAH FUN, BERIKAN RASA FUN, TARIK KEMBALI 

 

Dan selalu ber-inovasi agar FUN yang sudah ada didalam diri anda tidak 

out-of-date atau basi atau kuno atau tidak seru lagi atau JAYUS… 

 

btw, ngerasa ga acara empat-mata nya Tukul yang TERLALU SERING 

DITAYANGKAN udah mulai jayus? 

 

Peace, Love and BE FUN, 

xRoN 
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STEP BY STEP MENJADI PRIA IDAMAN… 
 

Mungkin anda bingung dengan semua artikel yang saya berikan secara 

acak… anda bingung step-step apa yang cocok dan fit untuk anda 

sesuai kondisi yang anda hadapi sekarang ini… 

 

Maka dari itu saya akan berikan sedikit struktur yang membantu anda 

untuk mengatur semua konsep dari artikel-artikel terdahulu… 

 

Ingat rumus membuat wanita jatuh cinta adalah: 

 

TERTARIK + NYAMAN + HUBUNGAN BATIN = JATUH CINTA 

 

Dari rumus diatas anda sudah bisa mengukur dimana anda berada saat 

ini... 

 

Jika masih kurang jelas maksudnya, baca kembali ebook anda. 

 

Step – step apa saja yang harus saya tempuh untuk menjadi PRIA 

IDAMAN yang membuat wanita tergila-gila dengan saya? cukup 4 STEP 

sederhana saja... 

yaitu, 

 

SHIFTING YOUR BELIEVE 

 

Fase ini adalah fase membentuk MIND-SET baru yaitu ANDALAH yang 

DIKEJAR dan BUKAN yang MENGEJAR... dan anda harus PERCAYA anda 

BISA MELAKUKAN itu… inilah fase TERSULIT bagi banyak orang… karena 

mereka BELUM mengalami HAL TERSEBUT… tapi bagi yang bisa melewati 

FASE ini, maka mereka ON THE WAY to be THE MAN that WOMAN LOVE… 

Believe it and You’ll get it… 
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UNDERSTANDING THE FEMALE MIND 

 

Fase ini adalah fase yang MEMBUKA mata anda tentang apa yang 

sebenarnya dapat membuat wanita jatuh cinta… apa yang sebenarnya 

mereka inginkan… anda sudah tentu tahu apa itu kan? Dan anda juga 

tahu tentang proses mereka membuat keputusan… jika belum, baca 

kembali post-post yang terdahulu dan juga ebooknya. 

 

UNDERSTANDING THE ATTITUDE of THE MAN that WOMAN WANTS 

 

Nah Fase ini adalah fase anda MEMBENTUK diri anda menjadi Pria 

Idaman… kalau dilihat dari tipenya, ada 4 macam tipe pria dimata 

wanita, yaitu: 

 

- The Man (Lover) 

- The Supplier 

- The Manipulator 

- The Looser 

 

Penjelasan lengkap akan menyusul pada post berikutnya... stay tune... 

Nah dari tipe-tipe ini, anda ingin menjadi "The Man"... seperti apa 

“attitude” nya? Semua itu anda dapat temui di post-post sebelumnya 

dan selanjutnya, 

 

itu semua adalah 

 

- LEADERSHIP Mind-Set 

- Caranya Berkomunikasi dan mem-presentasikan dirinya (charisma) 

- Body Language nya 

- Caranya Menghadapi Konflik (LEADERSHIP) 
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- Caranya Menghadapi Situasi dan TEST dari Wanita (DOMINANCE) 

- Caranya Menguasai EMOSI Wanita yang membuat Wanita 

menginginkan dia 

 

UNDERSTAND HOW TO COMMUNICATE WITH WOMAN 

 

Nah bagi kalian yang pernah membaca buku yang menurut banyak 

orang adalah buku-buku “sampah” tapi menurut saya tidak, seperti "Man 

are from Mars and Woman from Venus" atau "Why Man Never Listen and 

Woman never Forget" dan buku-buku semacam itu… 

 

Kalian pasti tahu bahwa Pria dan Wanita BERKOMUNIKASI sangat 

BERBEDA… 

Kita sudah tahu tentang LOGIKA dan EMOSI bukan? 

 

Oleh karena itu, seorang Pria Idaman harus tahu bagaimana 

BERKOMUNIKASI yang BENAR pada saat ber-interaksi dengan Wanita 

Idaman... 

 

Hal itu adalah 

 

- Dapat Membaca BODY LANGUAGE Wanita (karena wanita 

berkomunikasi lebih banyak secara tidak langsung atau non-verbal) 

 

- Dapat men-trigger respon EMOSI mereka dengan Story Telling, Flirting 

dan Humor yang FUN. 

 

dan satu lagi... 

 

- Tahu cara MENYENTUH Wanita... The Power of Touch is very VITAL! 
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Jika anda kini mengerti step-by-step apa yang harus anda lakukan untuk 

menjadi Pria Idaman, maka gunakanlah informasi yang saya berikan 

untuk menjadi bagian dari diri anda dan cara anda berfikir. 

 

Dan pada saat anda melakukan itu, maka anda dalam perjalanan anda 

menjadi Pria Idaman karena ANDALAH yang TERPILIH… 

 

xRoN 
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The Power of Just Do It 
 

Kadang Kepintaran dan Kejeniusan LOGIKA kita dapat menjadi 

HALANGAN yang sangat besar untuk kesuksesan kita… 

 

Banyak sekali kasus yang saya alami sendiri dan juga yang saya lihat 

tentang kegagalan yang justru disebabkan oleh kepintaran dan 

kejeniusan berfikir… 

 

Kadang otak LOGIKA kita sendiri menantang dan menarik kita untuk 

TIDAK MAJU dan hanya LARI-LARI ditempat… kita merasa sudah 

BERUSAHA dan MELAKUKAN yang terbaik, tapi pada kenyataannya itu 

hanya dipikiran kita saja… jadi kita merasa MAJU DENGAN CEPAT dan 

BERLARI KEDEPAN, tapi kenyataannya kita hanya LARI DI TEMPAT… 

 

Contohnya, jika saya melihat seorang gadis cantik sedang duduk sendiri 

di starbuck dan browsing internet menggunakan laptopnya, sudah tentu 

saya INGIN langsung menghampirinya, duduk, membuka pembicaraan 

dan membuatnya TERTARIK dengan saya… 

 

Sangat mudah bukan? 

 

MENGHAMPIRI lalu DUDUK lalu MEMBUKA PEMBICARAAN lalu 

MEMBUATNYA TERTARIK dengan saya… 

 

THAT’S IT… 

 

Tapi apa yang terjadi? Bahkan sebelum saya menghampirinya OTAK 

LOGIKA saya langsung berbicara kepada saya “mana mungkin bisa 

seperti itu?” dan seperti biasa, si otak logika langsung memberikan 

ALASAN-ALASAN yang sudah tentu masuk akal dan sulit untuk kita tolak… 
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Contohnya si OTAK LOGIKA akan meng-analisa semua kegagalan yang 

mungkin terjadi seperti: 

 

- Bagaimana jika wanita itu tidak ramah? 

- Bagaimana jika dia ramah tapi itu kulitnya saja? 

- Bagaimana jika nanti saya ditolak dan jadi malu? 

- Bagaimana jika ternyata cowonya lagi ke toilet? 

- Bagaimana jika pada saat pembicaraan lu keabisan pembicaraan? 

 

Dan list tersebut terus menerus bertambah dan bertambah dan 

bertambah… khususnya bagi kalian yang pintar dan jenius serta 

analytical… pasti ribuan list kemungkinan akan muncul… dan kalian tau 

sendiri… pada akhirnya saya hanya duduk dan BERFIKIR KERAS saja tanpa 

ACTION… penyakit ini bukan NATO (No Action TALK Only) tapi NATO (No 

Action THINK Only) dan itu sangat-sangat tidak effektif SAMA SEKALI… 

 

Dan lucunya, pada saat saya TIDAK BERBUAT APA-APA dan terus berfikir, si 

otak logika sayapun memberikan ALASAN yang BAGUS… yaitu PALING 

TIDAK SAYA SUDAH MENG-ANALISA dan BERUSAHA BERFIKIR  walaupun 

saya tidak berbuat apa-apa… dan saya merasa SUDAH MELAKUKAN 

SEBUAH USAHA… padahal TIDAK SAMA SEKALI… 

 

Kalian lihat betapa BUTA nya kita selama ini? 

 

Kita sering berfikir dengan hanya BERFIKIR kita sudah melakukan 

ACTION… dan pada saat HASIL yang kita INGINKAN tidak kunjung 

datang, kita menyalahkan NASIB atau TAKDIR kita… padahal itu salah kita 

sendiri… 

 

Lalu apa yang harus kita lakukan? 



 20 

 

Jawabannya: JUST – DO – IT – NO – MATTER – WHAT’S – GOING – TO – 

HAPPEN 

Dan STOP BERLEBIHAN MENG-ANALISA… 

 

Jika anda sudah bisa berfikir setingkat LEVEL ini, maka anda akan 

BERHASIL… SAYA JAMIN 100% bahkan lebih!... plus bonus… 

 

Hal ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita yunani kuno… 

 

Ada beberapa ribu prajurit yunani berlayar ke sebuah pulau… dan 

ternyata setelah mereka tiba di pulau tersebut, mereka baru tau bahwa 

musuh mereka 8x lebih banyak… mereka masih punya kesempatan untuk 

LARI dan MUNDUR… tapi sang PEMIMPIN sudah membakar semua kapal 

tanpa sisa… 

 

Pilihan mereka kini tinggal dua… MENANG atau MATI… dan mereka 

MENANG… 

 

Nah jadi pada saat saya ingin MENGHAMPIRI seorang wanita dan 

LOGIKA saya menantang saya, saya tidak terlalu peduli… saya hanya 

JUST DO IT… 

 

Lalu bukankah itu nekat namanya? Atau konyol? 

 

TIDAK! Itu bukan nekat! Itu namanya CONFIDENT atau PERCAYA DIRI atau 

KEBERANIAN… konyol? Lebih konyol lagi TIDAK MELAKUKAN APA-APA tapi 

berharap MENDAPAT sesuatu… 

 

Lalu bagaimana dengan RESIKO nya? 
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Resiko ya tinggal resiko!... HADAPI SAJA… analisa resikonya dan HADAPI… 

bukannya MUNDUR atau TIDAK MELAKUKAN APA-APA… 

 

Saya sudah sering kali MENGHAMPIRI wanita dengan 2 atau 3 Pria 

berada disampingnya… bahkan ada pacarnya-pun saya HAMPIRI… 

bukan untuk show-off atau pamer, tapi untuk MELATIH diri saya untuk 

menjadi MENARIK dan BERANI… dan anda tau? SAYA DAPAT NOMOR HP 

nya si CEWE walaupun ada cowonya… 

 

Dan soal RESIKO, kadang saya dapatkan solusinya pada saat saya sudah 

berada di tengah-tengah pembicaraan… solusi untuk resiko itu seperti 

muncul dengan sendirinya jika saya mendorong diri saya untuk JUST DO 

IT… itu seperti kekuatan maha dasyat yang datang secara instant… 

 

Dan jika memang pada saat itu saya “stuck” dan tidak tau berbuat apa-

apa, lain kali jika saya menghadapi hal yang sama, saya pasti sudah tau 

harus bagaimana… 

 

Bagi saya tidak ada yang namanya gagal… yang ada hanya FEEDBACK 

atau ARUS-BALIK yang justru sangat berguna untuk MENYADARKAN saya 

DIMANA salah saya… 

 

Jangan pikir anda tau kesalahan anda dengan hanya BERFIKIR… anda 

akan tau kesalahan anda sebenarnya pada saat anda melakukan 

ACTION… 

 

Bahkan waktu saya sedang chill-out di sebuah club bersama seorang 

teman yang jauh dari ketampanan, kita melihat seorang gadis cantik 

dan teman saya berkata “gimana ya cara ajak dia dance?” dan wanita 

itu tampak dengan 2 orang pria… 
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Dan saya berkata, langsung ajak aja dance… 

 

Dan tanpa pikir panjang, teman saya langsung MENGAJAK dance si 

wanita dan BOOM… mereka dance… 

 

Mustahil? Ya itu mustahil dipikiran kita… tapi itulah yang terjadi… sayapun 

kadang masih tidak percaya… 

 

Jadi bagi anda yang mengalami hal yang sama seperti yang dulu saya 

alami, khususnya yang PINTAR dan JENIUS… My Advice To You… 

 

JUST – DO – IT and YOU’LL – GET – IT 

 

You’ll never know what's going to happen! 

 

Clean, Simple and Legit, 

xRoN 
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Mindset atau System? 
 

Banyak orang-orang yang saya temui, yang berkonsultasi dan yang 

mengikuti seminar saya bertanya tentang TEKNIK apa yang bisa 

memberikan mereka SATU KALI TEMBAK DAPAT MENYELESAIKAN MASALAH 

PERCINTAAN MEREKA SEUMUR HIDUP! 

 

Saya menjawab bahwa saya TIDAK TAHU!... 

 

Itu sama saja anda sakit dan meminta dokter anda memberikan obat 

yang satu kali telan dan anda tidak pernah sakit lagi… 

 

Apakah ada HAL seperti itu? Jika ada, segera hubungi saya… saya ingin 

berjabat tangan dengan dokter itu… 

 

Sudah tentu dokter anda memberikan RESEP obat bukan? Dan 

bagaimana jika anda TIDAK membeli obat yang ada di resep tersebut? 

Apakah anda akan sembuh? Tentu tidak! 

 

Bagaimana jika anda sudah membeli resep obat tersebut tapi anda tidak 

mengikuti anjuran dokter untuk meminumnya 3 kali sehari?… apakah 

anda bisa sembuh? 

 

Bagaimana jika anda disuruh meminum obat tersebut 3 hari sekali tapi 

anda malah meminum semua obat tersebut sekaligus?… apakah anda 

akan sembuh? Tentu anda akan OVERDOSIS!... 

 

Pertanyaan seperti itu adalah KONYOL… 

 

Dalam berhubungan dengan Wanita, TIDAK ADA yang namanya TEKNIK 

AMPUH yang dapat dengan CEPAT membuat anda menjadi PRIA 
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IDAMAN… yang ada hanya TEKNIK AMPUH yang dengan CEPAT 

membuat anda menjadi BADUT DANGDUT IDAMAN… karena anda 

dengan CEPAT merubah diri anda dari NOL menjadi SERATUS… dan anda 

akan terlihat ANEH dan tidak ALAMI… 

 

Tidak ada dalam sejarah kehidupan Manusia yang dapat BELAJAR 

secepat mempelajari SATU TEKNIK dan SELESAI… 

 

Maka dari itu saya selalu memberikan MIND-SET dan contoh 

PENGALAMAN saya dengan tujuan untuk membuat anda mengerti 

tentang SKEMA BESARNYA SEPERTI APA dan GUNAKANLAH MIND-SET dan 

KONSEP ini untuk BRAINSTORMING pikiran anda yang saya percaya 

sangat kreatif untuk membuat TEKNIK anda sendiri… 

 

Banyak juga para pembaca di forum ini meminta “TEKNIK melakukan X 

gimana sih?” atau “Jangan cuma Banyak Omong! GIMANA TEKNIKNYA? 

GIMANA PRAKTEKNYA?” dll. dll. 

 

Saya sudah tentu memberikan TEKNIK pribadi saya yang sudah teruji dan 

BERHASIL… tapi apakah TEKNIK saya bisa juga berhasil untuk anda? Ya 

belum tentu... ada yang berhasil dan ada yang tidak... 

 

Jika anda menggunakan TEKNIK saya yang bertolak belakang dengan 

KEPRIBADIAN anda, maka tentu anda akan terlihat PALSU saat anda 

menggunakan TEKNIK saya tersebut bukan? 

 

Tapi jika anda MENGERTI konsepnya dan membuat TEKNIK anda sendiri 

BERDASARKAN konsep yang saya berikan, sudah tentu itu pasti berhasil 

untuk anda, karena anda akan terlihat JUJUR dan APA ADANYA karena 

menggunakan teknik yang jelas-jelas anda buat sendiri… 
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Jadi sekali lagi jangan pernah menganggap KONSEP atau MIND-SET atau 

TEORI itu TIDAK PENTING… justru sangat penting… karena itulah SUMBER 

dari berbagai macam TEKNIK dan SISTEM yang ada dimana-mana… 

 

Lalu bagaimana dengan SISTEM? Bagaimana jika ada yang menawarkan 

SISTEM yang harus di-ikuti tahap-tahapnya dari A ke B ke C ke D ke F 

sampai ke Z? 

 

Anda pilih mana: diberi UANG atau MESIN PENCETAK UANGNYA? 

 

Pilihan TERSERAH ANDA! 

 

Tapi saya tentu akan memilih MESIN UANGNYA... 

 

Kenapa? 

 

Karena kalau saya diberi UANG, maka dengan segera uang itu akan 

habis… kalau saya diberi MESIN PENCETAK UANG, saya bisa MENCETAK 

UANG sebanyak yang saya mau… sayapun bisa mencetak mata uang 

sesuka saya… saya mau rupiah ya rupiah… saya mau dolar ya dolar… 

euro ya euro… 

 

Enak bukan? Sudah tentu! 

 

UANG itu ibarat SISTEM 

 

MESIN PENCETAK UANG itu ibarat MIND-SET 

 

Kalau anda menggunakan SISTEM anda akan ter-dogma dengan system 

tersebut dan sudah tentu ter-ikat dan sulit untuk berkembang… 
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SISTEM lah yang menyebabkan PEMBERONTAKAN di banyak Negara… 

banyak orang yang mau “break the system” karena mereka merasa tidak 

puas dan terkurung dengan system tersebut… mereka ingin BEBAS BER-

EKSPRESI… mereka ingin membuat SISTEM untuk mereka sendiri… 

 

Jika memang SISTEM itu COCOK dengan anda, silahkan AMBIL… tapi jika 

TIDAK, anda butuh sesuatu yang LEBIH EFEKTIF dan MENARIK untuk anda… 

yaitu MIND-SET dan KONSEP 

 

Dengan MIND-SET menjadi PRIA IDAMAN ter-install dikepala anda, sudah 

tentu anda akan menghasilkan SISTEM anda sendiri yang sudah tentu 

akan lebih lebih berhasil untuk diri anda layaknya MESIN PENCETAK 

UANG… 

 

MIND-SET or SYSTEM? 

 

Its all UP TO YOU… 

xRoN 
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How to Make a Girl Want to Kiss You… 
 

Pasti dari judulnya saja udah banyak yang penasaran kan? Hmmm… 

relax ok? Just chill... take it easy… 

 

Teknik ini SELALU BERHASIL jika dilakukan dengan BENAR… maksudnya 

adalah BODY LANGUAGE yang BENAR, MOMEN yang BENAR dan 

CHEMISTRY yang BENAR. 

 

Dan ingat, lakukan ini JIKA si wanita sudah TERTARIK dan NYAMAN! Kalo 

belum ya pasti kena gampar! 

 

Pada saat anda dan seorang wanita ada pada tempat yang 

memungkinkan untuk berciuman, buatlah si wanita tertawa dulu dan 

ditengah-tengah pembicaraan lakukan ini: 

 

Girl: hahaha… 

You: … (tiba-tiba diam) 

Girl: ?? Knapa? Ko tiba-tiba diem? 

You: Kita udah ketawa-tawa, kita udah seneng-seneng, tapi kita blom 

ciuman… aneh aja rasanya… 

 

--- Jika pada titik ini si cw KASIH KODE untuk CIUMAN, maka mission 

accomplish --- 

 

Jika dia menjawab “yakin lo?”, jawab aja “YAKIN...” dan cium! 

 

Jika dia menjawab “siapa yang mau cium elo?”, lakukan ini: 

 

Girl: siapa yang mau cium elo? 

You: ... (silent) 



 28 

Girl: knapa? Kok diem? 

You: Tau ga kenapa banyak cw nikmatin banget kalo ciuman sama gue? 

Soalnya ciuman gue adalah ciuman yang paling bermakna buat 

mereka! 

 

Girl: oh ya? Bagus deh! Yang jelas buat gue ga bermakna! 

You: ya iya lah buat lu ga bermakna… gimana bisa bermakna?, kita kan 

belum ciuman… 

Girl: ha? Gitu ya? Bagus deh... Tapi kita ga bakal pernah ciuman! 

 

You: tau ga? Cw terakhir yang bilang kayak gitu sama gue, dia akhirnya 

langsung cium gue dalam 5 menit!... 

 

- sesi hipnotis dimulai disini, pastikan gunakan intonasi suara yang TEPAT - 

 

Bukannya gue maksa dia… 

 

Tapi coba bayangin kalo lu jadi dia… 

 

Kita senang-senang... 

 

Kita ketawa dan berbagi rasa bahagia yang ga pernah didapet dimana-

mana... 

 

Dan semua itu datang dari hati... 

 

Entah kenapa ada rasa yang begitu kuat... 

 

Menarik kita semakin dekat... 

 

Dekat... 
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Dan dekat... 

 

Dan tepat sebelum kita ciuman... 

 

… (silent) 

 

Girl: knapa? gimana? trus trus? (penasaran) 

 

You: … mmm… gue ga bisa kasih tau soalnya terlalu indah… gila deh 

pokoknya… 

 

Girl: indah gimana? cerita jangan setengah-setengah dong! 

 

You: Sini tangan lu… (pegang tangan si cw)... Tutup mata! 

 

Girl: ngapain? 

 

You: mao dilanjutin ga? 

 

Girl: iya... iya... (tutup mata) 

 

You: jangan ngintip ya... 

 

--- CIUM si cw dan pastikan ciuman lu SENSUAL... --- 

 

You: …dan akhirnya gue ciuman!... 

 

Girl: whoooa… (speechless) 
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You: gue tau lu mo bilang apaan sama gue… pasti lu mo bilang ciuman 

gue luar biasa kan? Hahaha udah banyak yang bilang lagi!... 

 

Girl: ih apaan sih? Pede banget loh! Hihihi… (sambil pukul2 kecil atau 

cubit2) 

 

You: hahaha… rese lu pukul2 gue!… bilang aja lu suka (kelitikin si cw) 

 

Girl: hahaha… hihihi… 

 

Setelah itu JANGAN BICARAKAN LAGI soal ciuman tadi… ngobrol soal 

yang lain aja… kalo lu ngomongin TERUS soal CIUMAN tadi, itu tandanya 

ciuman tadi bagi lu adalah HAL BESAR yang LUAR BIASA… sedangkan 

kita ingin supaya si cw tau bahwa ciuman tadi cuma “teaser” atau 

“pembuka” karena lu bisa kasih yang LEBIH GILA LAGI dan dia HARUS TAU 

ITU secara TIDAK LANGSUNG atau NON-VERBAL… 

 

Nah tadi kita menggunakan yang namanya “hypnotic” state atau 

“waking trance”… pertanyaan: apaan tuh hypnotic state atau waking 

trance? 

 

Jangan salah sangka dulu… hypnotic state bukan HIPNOTIS yang 

digunakan buat bikin orang tidur dan ngikutin apa yang kita 

perintahkan… 

 

Tapi adalah membuat orang MERASAKAN apa yang belum DIRASAKAN 

olehnya dan membuatnya menjadi INGIN merasakannya… 

 

Hipnotic state digunakan di berbagai macam komunikasi… dari debat 

terbuka, di pengadilan saat penuntut dan pembela “merayu” hati pada 

juri dan hakim, iklan TV, advertising, pokoknya SEMUA komunikasi SECARA 
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TIDAK SADAR membujuk para mendengar untuk MERASAKAN apa yang 

mereka jual!... 

 

Tau kan acara WISATA KULINER? Liat kan si pembawa acara yaitu Pak 

Bondan yang nyicipin makanan dan selalu bilang “mak nyos” dengan 

muka ke-enakan? Itulah hypnotic state… dia berusaha membuat para 

pemirsa untuk ikut MERASAKAN nikmatnya makanan yang dia makan… 

dan sudah pasti walaupun kita belum nyicip makanan yang dia makan, 

kita pun sudah BER-ASUMSI bahwa makanan itu enak dan KITA JADI 

PENGEN MAKAN!... Hmmm… Powerful bukan? 

 

INTONASI SUARA kita sangat berpengaruh saat melakukan Hypnotic 

State.  (download di www.pencinta-wanita.com/downloads.html) 

 

Ada cerita lucu dari salah satu student seminar di Jakarta yang 

menggunakan hypnotic state dalam setiap dia berkomunikasi... dan di 

seminar kami juga kami selalu mengajarkan bagaimana menggunakan 

hypnotic state melalui cerita atau story telling… dan si student berkata 

kepada wanita pujaannya waktu mau ngajak minum jus alpokat “kalo 

minum jus alpokat… rasanya dingin … turun ke tenggorokan… mengalir… 

semakin dalam… lebih dalam… dan SENSOR!” hahaha… silahkan tebak 

apa yang terjadi!… 

 

xRoN 
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Desperation and Needy (Putus Asa dan Butuh) 
 

Sering kali dalam seminar para student bertanya tentang VALUE atau 

NILAI… dan seperti yang kita sudah ketahui bahwa untuk membuat 

seseorang RESPECT sama kita, kita harus punya VALUE atau NILAI yang 

paling tidak sedikit lebih tinggi dari orang tersebut. Begitu juga soal 

Wanita… kalau kita mau buat dia SUKA dan TERTARIK dengan kita, kita 

harus punya NILAI yang lebih tinggi dengan cara DHV secara langsung 

atau tidak langsung… 

 

Salah satu NILAI / DHV yang paling besar efeknya yang dapat kita 

tunjukan ke si cw adalah dengan TIDAK menunjukan DESPERATION 

(keputus-asaan) dan NEEDINESS (butuh-butuh amat sama si cw) bahkan 

lebih ekstrim lagi kita HARUS menunjukan KITA TIDAK TERTARIK sama si cw 

dan jika si cw sudah TERTARIK sama kita, kita HARUS lari dari dia sebelum 

kita menunjukan kita SUKA dan TERTARIK sama dia. 

 

NAH! MASALAHNYA ADALAH: 

 

Susah untuk PURA-PURA ga BUTUH atau ga SUKA sama cw kalo KITA 

MEMANG SUKA! iya kan? Akui saja! susah lho NOLAK ajakan cw yang kita 

SUKA! 

 

Dan susah untuk jadi TIDAK BUTUH sama CW yang KITA SUKA atau CINTA 

MATI… 

 

Contoh Deperation (putus asa): 

 

- Melakukan apa saja YANG DIMINTA cewe WALAUPUN hal itu salah… 

- MELALAIKAN tugas kita yang lebih penting DEMI nganterin cw belanja di 

mall karena kita takut kalo ga DIANTERIN si cw bakal MARAH  
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- Menelpon SETIAP SAAT karena takut kalo-kalo si cw JALAN sama cowo 

lain dan jadi SUKA sama cowo lain itu (walaupun KITA belum jadi 

COWONYA) 

- CEMBURU sebelum kita jadi COWO si CW (wah ini mah paling lucu euy!) 

- Dan masih banyak hal lucu lainnya dan kalo dilakukan LEBIH LUCU LAGI! 

 

Contoh Needy (terlalu butuh / menggantungkan diri ke si cw) 

Untuk satu hal ini, TERLALU BANYAK KASUSNYA… tapi coba kita lihat yang 

biasa ditanyakan para student di seminar: 

 

Ini yang namanya BUTUH atau NEEDY: 

 

Kalo kita sms “hai lagi ngapain?” dan 5 menit berlalu dan belum dibalas 

apa yang kita lakukan?... pasti kita sms lagi “kok ga dibales sih?” itu 

namanya NEEDY 

 

Saat Mau Ciuman: 

You: aku mau cium kamu dong… 

Girl: Ga ah… 

You: ayo dong… pliss kamu kan pacar aku… 

Girl: Engga! 

You: kok kamu gitu sih? Aku kan sayang kamu… kamu ga sayang aku ya? 

Girl: aku lagi ga mau! 

You: kamu apa-apan sih? Kamu kok jahat ya sama aku? Cuma cium 

doang ga mau! Jangan gitu dong! Bisa-bisa aku diketawain anak-anak 

GBC di kaskus nih! 

 

Girl: sekali lagi minta cium KITA PUTUS NIH! 

You: ha? Putus? Jangan dong!... iya deh aku salah… ampuuuuunnnn!... 

maafin aku ya… pliisssss… 
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Ini yang PALING LUCU! Pada saat nembak cewe: 

 

You: Aku suka sama kamu… kamu mau kan jadi cw ku? 

Girl: Kita jadi temen aja ya… 

You: yah aku maunya jadi cowo kamu… pliiiissss… 

Girl: kita jadi temen dulu deh… 

You: engga dong! Aku kan sayang kamu… aku rela MELAKUKAN APA AJA 

deh buat kamu… asal kamu jadi cw ku yah… pliissssss 

 

Girl: JADI TEMEN AJA! 

 

You: apa sih yang aku ga kasih ke kamu? Ambil deh mobil ku… ambil deh 

rumahku… ambil deh nyawaku… asal jangan ambil underwear ku ya… 

anuku kecil soalnya… malu kalo diliat orang… yah tapi ambil deh semua 

buat kamu asal kamu jadi cw ku… pliiiissss… aku mohon… aku ga bisa 

hidup tanpa kamu… aku sayang kamu… plis plis plis… 

 

Girl: AKU UDAH BILANG JADI TEMEN AJA! 

 

You: aku pernah buat jahat apa sih ke kamu?... kenapa kamu jahat sama 

aku?... teganya kamu… apa sih maksud kamu memperlakukan aku 

kayak gini?... supaya aku ter-inspirasi bikin lagu dangdut ya? 

AAAAAARRRGGGHHH!! HIDUP ITU TIDAK ADIL!!! CEWE ITU KEJAM!!! 

MAKSUDKU KAN BAIK, KENAPA JADI DAPETNYA HAL YANG JAHAT??? 

KENAPAAAAAAAAA???? 

 

NAH NAH NAH… liat kan?... Siapa hayo yang KESINDIR? Hehehe… itu 

namanya NEEDY! 

 

Lalu bagaimana kita menyikapinya? CATAT YA! Ini GOLDEN RULE! 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

As soon as you get a NO… you MUST step BACK… 

Begitu Kalian dapet kata TIDAK… Kalian HARUS melangkah MUNDUR… 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Mundur disini bukan berarti MENYERAH… tapi TIDAK MEMAKSA dan TIDAK 

PEDULI soal apapun respon yang cewe berikan! 

 

Dan pada saat yang tepat, MAJU LAGI!... 

 

Contoh yang nyata sudah dirasakan oleh beberapa student dari 

seminar… beberapa diantaranya adalah: 

 

Bro rest_in_pizz di kino (disentuh-sentuh) oleh cw idamannya yang 

ternyata adalah calon dokter karena dia selalu MENJAUH saat berbicara 

sama si cw... 

 

Setiap kali dia sms, selalu ada kata “jangan dibalas, gue sibuk” dan selalu 

dapat respons... 

 

Dan masih banyak lagi... 

 

Ini beberapa contoh dan tips yang kalian bisa gunakan: 

 

Kalo sms jangan sms dengan “lagi ngapain?” tapi rubah menjadi “kok 

nga ngasih kabar ke gue sih?” dan kalo tidak dibalas, cuekin aja sampe 3 

hari baru sms lagi. 

 

Kalo lagi nelpon cw, 10 menit kemudian bilang “lu dong yang nelpon 

gue” dan kalo dia bilang “ga bisa” maka bilang “ya udah... nanti kalo 

bisa, lu telpon gue lagi ya...” dan TUTUP TELPONNYA... 
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Kalo kalian lagi telpon atau ngobrol atau dating, pada saat “stuck” dan 

bingung ga tau ngomong apa lagi, jangan NANYA-NANYA ke si cw... 

melainkan lu bilang “ada pertanyaan lagi sebelum gue cabut?” 

 

Bikin situasi dimana si cw yang butuh dan elu yang dibutuhkan.... 

 

Kalo kalian lagi mau ciuman dan cw-nya bilang “ga mau ciuman ah” 

kalian bilang “hah bagus lah… jadi gue bisa cium cw lain… tapi lu jangan 

cemburu ya… tenang aja , lu tetep dapet bagian… tapi nanti ya kalo 

gue udah IN THE MOOD lagi buat nyium lu!” 

 

JANGAN PERNAH NEMBAK CW… ini prinsip gue bro! yang harus lu lakukan 

adalah bertingkah laku sebagai cowonya dia! Ya pegang tangan, ya 

ciuman, tapi JANGAN TEMBAK!... dan kalo memang si cw suka sama lu… 

pasti DIA yang NANYA STATUS seperti “menurut kamu kita ini teman ato 

pacaran sih?” NAH pada saat inilah LU BARU BOLEH NEMBAK! Dan kalo 

DITOLAK ya CUEK AJA! DON’T GIVE A DAMN! 

 

Selalu AKHIRI TELPON, SMS dan KETEMUAN DULUAN! Ini penting! 

 

Contoh kalo lagi nelpon dia lagi cerita2 lu bilang “wah nga terasa udah 

10 menit… ya udah sambung besok ya… gue ngantuk…” 

 

Atau 

 

Lagi sms kalo DIA ga BALES lu kirim SMS seperti ini “wah gue masih pengen 

sms-san tapi nanti aja lah, gue lagi sibuk nih” WALAUPUN DIA GA BALES… 

 

Dan masih banyak lagi… 
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Satu hal yang HARUS DIHINDARI 

 

Jangan MARAH kalo si cw memberikan kata TIDAK! 

 

Contoh yang salah: 

 

You: cium dong! 

Girl: ga ah! 

You: ya udah! Huh sebel! (dan nyuekin si cw) 

 

Itu namanya NGAMBEK dan cw paling BENCI cowo yang suka ngambek! 

 

Yang harus dilakukan: 

 

You: cium dong! 

Girl: ga ah! 

You: hahaha… lucu banget sih lo! (ngobrol lagi tanpa merasa KESAL atau 

BUTUH) 

 

THE POINT IS... REJECTION atau PENOLAKAN itu adalah NO BIG DEAL!... 

WHO CARES? Itulah ATTITUDE SEJATI PRIA IDAMAN!... 

 

Pria idaman TIDAK PERNAH stress dan putus asa… apalagi soal cw!... 

 

Selalu pakai MIND-SET ini: 

Gue suka elo, gue sayang elo, gue peduli sama elo, tapi gue ga selalu 

butuh elo! 

 

Jika MIND-SET ini sudah ter-install dengan benar… maka RASAKAN bahwa 

cw yang akan ngejar kita… 
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Always say WHATEVER to Rejection, 

xRoN 
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Hal Luar Biasa yang DAPAT Dipraktekan 

(Amazingly Practical) 
 

Banyak orang yang dapat menceritakan HAL yang LUAR BIASA… hal-hal 

yang MUSTAHIL tapi benar-benar TERJADI… 

 

Banyak juga orang-orang yang LUAR BIASA sukses soal Wanita tapi SULIT 

untuk MEMPRAKTEKANNYA. 

 

Beberapa saat lalu saya mendengar sebuah ceramah di sebuah seminar 

tentang Konsep AMAZINGLY PRACTICAL atau AP. 

 

Apa itu AP?... AP adalah HAL LUAR BIASA yang DAPAT DIPRAKTEKAN... 

 

Jadi benar-benar HAL yang LUAR BIASA tapi TIDAK MUSTAHIL untuk 

DIPRAKTEKAN… 

 

Andapun bisa membuat HAL YANG LUAR BIASA apapun itu yang ANDA 

LIHAT dan PIKIR MUSTAHIL menjadi Practical atau dapat Dipraktekan... 

 

Saya akan memberikan sedikit TIPS untuk membuat sesuatu yang 

AMAZING menjadi PRACTICAL 

 

1. Selalu CARI BUKTI yang mendukung HAL YANG LUAR BIASA TERSEBUT. 

Contoh: Jika anda berfikir fisik anda tidak memadai untuk memiliki wanita 

idaman anda, maka CARILAH bukti bahwa ada orang yang fisiknya lebih 

tidak memadai tapi dapat memiliki wanita idaman seperti wanita idaman 

anda. Dengan begitu anda akan YAKIN dengan diri anda. 

 

2. Set an INTENTION (deklarasikan APA YANG ANDA MAU) 
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Deklarasikan apa yang anda mau untuk diri anda sendiri sejelas mungkin. 

Contoh: saya ingin WANITA yang MENCINTAI SAYA berciri-ciri X 

 

Dengan mendeklarasikan APA YANG ANDA MAU, secara otomatis otak 

anda dapat memberikan anda INSPIRASI tanpa anda harus BERFIKIR!... 

bahkan pada saat anda tidur, kadang anda mendapat jawaban TANPA 

anda perlu berfikir KERAS... seakan-akan jawaban dari surga... mungkin 

kedengaran aneh, tapi COBA LAKUKAN dan LIHAT HASILNYA!... Baca 

buku THE ATTRACTOR FACTOR yang anda bisa beli di gramedia. 

 

3. ASK HOW and WHY? (Tanya Bagaimana dan Kenapa) 

Tanyakan diri anda atau orang lain yang LEBIH MAHIR bagaimana anda 

bisa MELAKUKAN dan MENDAPATKAN apa yang ANDA MAU. Jika anda 

bertanya kepada orang lain tapi jawabannya adalah jawaban negatif 

yang membuat anda MUNDUR, lebih baik CARI JAWABAN LAIN yang 

LEBIH BERPOTENSI! Dan pastikan anda BERTANYA kepada orang yang 

TEPAT untuk memberikan anda SOLUSI bukannya MASALAH BARU atau 

membuat anda DOWN! 

 

4. LEARN from Mentors (selalu belajar dari orang yang lebih mampu) 

Yang ke-empat merupakan hal yang sangat SENSITIF… kenapa sensitif? 

Karena kebanyakan orang merasa EGO dan GENGSI untuk belajar dari 

orang lain… kadang banyak orang yang merasa PINTAR SENDIRI!... dan 

sudah bisa saya pastikan merekalah ORANG YANG SELALU TERBENTUR 

DENGAN PIKIRANNYA SENDIRI DAN SULIT UNTUK BERKEMBANG!... 

 

Baca banyak Buku, baca post-post yang bermanfaat, nonton acara-

acara yang membangun, dengarkan hal-hal yang membina anda, ikuti 

seminar-seminar, ikuti pendidikan apapun yang anda bisa dapatkan dan 

teruslah belajar dan berkembang… 
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5. DO WHAT YOU LEARNT (Lakukan apa yang telah anda Pelajari) 

Ini hal yang lucu yang SERING saya alami dan banyak orang alami… apa 

itu? BERFIKIR BAHWA JIKA SUDAH BACA BUKU BERARTI SUDAH JAGO!...  

 

maksudnya? 

 

Saya beri contoh, anggaplah 1000 orang membaca buku “rich dad poor 

dad”. Tentu mereka baca buku itu bukan cuma iseng2, tapi tentu ingin 

jadi KAYA… nah tapi berapa yang BENAR-BENAR jadi kaya setelah baca 

buku itu? Saya yakin hanya 20 ORANG SAJA!... 

 

Lho kenapa begitu? 

 

Berapa banyak dari 1000 orang itu yang tidak bosan dan membacanya 

sampai habis? 

Berapa banyak yang benar-benar MENGERTI apa yang disampaikan 

buku itu? 

 

Berapa banyak yang benar-benar mencoba semua yang ada di buku 

itu? 

 

Berapa banyak yang satu kali coba, gagal dan MENYERAH? 

 

Berapa banyak yang puluhan kali mencoba tapi tidak sabar dan 

menyerah? 

 

Berapa banyak yang membaca, mengerti dan mencoba sampai 

berhasil? 

 

Ingat, jangan berfikir anda cuma perlu baca dan anda langsung jadi 

kaya... jangan pikir anda cuma baca dan coba satu kali dan langsung 
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jadi PRIA IDAMAN... anda harus mengerti dulu, mencoba sampai bisa 

dan barulah berhasil... dan sudah tentu proses diatas membutuhkan 

waktu, daya, upaya dan energi yang TIDAK AKAN ANDA BERIKAN jika 

anda tidak sabaran. 

 

So… be an Amazingly Practical Person!... 

 

Hope it Helps, 

xRoN 
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Start where you are at 

(Mulailah dari mana anda berada) 
 

Saya banyak mendapat pertanyaan sehubungan dengan pembelajaran 

menjadi PRIA IDAMAN yang sebetulnya sangat mudah dijawab… tapi 

entah kenapa banyak yang tidak mengerti satu hal yang “crucial” ini… 

 

Pertanyaannya adalah: 

 

- Kenapa saya sudah melakukan X tapi ga dapet respon bagus ya? 

- Kenapa dia BISA CEPAT BERHASIL, saya LAMBAT BERHASIL? 

- Kenapa saya menggunakan TEKNIK X dan tidak berhasil sedangkan 

yang lain BERHASIL? 

- Apa yang salah dari yang saya lakukan? Semuanya sudah sesuai yang 

lain lakukan, tapi tetap saya tidak berhasil… 

 

Nah apakah pertanyaan diatas sering anda tanyakan ke diri anda sendiri 

maupun ke orang lain? 

 

Mengapa seperti ada yang MENGHALANGI kesuksesan anda? Apa 

sebetulnya yang MENGHALANGI langkah anda menjadi Pria Idaman 

setiap Wanita? 

 

Yang menghalangi anda adalah LANGKAH ANDA SENDIRI… 

 

Maksudnya? 

 

Maksudnya adalah, sebelum anda MELANGKAH, lihat dulu dimana LEVEL 

anda berada... 
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Jangan pikir jika anda baru masuk TK bisa langsung KULIAH... tentu hal itu 

mustahil dilakukan. Bukan berarti anda TIDAK MAMPU masuk kuliah, tapi 

masih ada STEP atau LEVEL yang harus anda SELESAIKAN dulu baru bisa 

masuk KULIAH... yaitu SD, SMP dan SMU... 

 

Begitu juga soal Wanita… 

 

Jangan pikir wanita bisa langsung tergila-gila dengan anda kalau 

“confident” saja belum anda miliki... 

 

Jangan berharap bisa LANGSUNG MELANGKAH  CEPAT jadi PRIA 

IDAMAN… 

 

Memang ada beberapa yang CEPAT dalam melangkah menjadi PRIA 

IDAMAN… tapi mereka sudah MELEBIHI LEVEL ANDA sekarang… ya jelas 

lah mereka cepat… 

 

LUCUNYA… sudah tau anda TIDAK BERHASIL masuk KULIAH karena “level” 

anda masih TK “ngotot” langsung KULIAH... anda malah BERUSAHA 

“NGOTOT” LEBIH KERAS LAGI UNTUK MASUK KULIAH… 

 

Itu sama saja buang-buang waktu… 

 

Kenapa tidak luangkan waktu anda untuk menempuh level selanjutnya 

dulu? yaitu SD, SMP dan SMU dan BARU KULIAH... 

 

Itulah STEP yang BENAR... 

 

LIHAT DULU dimana LEVEL anda berada sekarang... SELESAIKAN semua 

yang anda perlu selesaikan di LEVEL anda, baru melangkah ke LEVEL 

berikutnya dan jangan MELOMPAT dari LEVEL 1 langsung ke LEVEL 10... itu 
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semua akan sia-sia, buang-buang waktu, energi, daya upaya dan hanya 

memberikan anda STRESS, DEPRESI dan SAKIT KEPALA yang tidak dapat 

disembuhkan oleh inza, neozep atau obat sakit kepala lainnya. 

 

Beberapa HAL yang menyebabkan anda INGIN melangkahi LEVEL anda 

sekarang: 

 

- Anda merasa TERLALU YAKIN dan EGO anda membesar, sehingga anda 

pikir anda SUDAH minta ampun jagonya dan tidak melihat LEVEL anda 

sebenarnya... 

 

- Anda merasa SANGAT terpacu melihat TEMAN atau ORANG LAIN yang 

dengan CEPAT dapat MELEJIT ke LEVEL yang anda INGINKAN... 

 

- Anda tidak tau STEP-STEP yang menunjukan LEVEL yang harus anda 

tempuh. 

 

Nah oleh karena itu ini yang harus anda lakukan: 

 

1. Jangan menggunakan EGO anda... sadarlah dimana LEVEL anda 

sekarang... 

 

2. Jangan terhanyut dengan ILUSI sukses yang TEMAN atau ORANG LAIN 

dapatkan… selalu lihat diri anda sendiri dan menyadari dimana LEVEL 

anda. 

 

3. Anda harus tau STEP nya... dimana stepnya? Lihat di post saya 

sebelumnya tentang hal ini... untuk mempermudah pencarian, lihat di 

halaman depan post pertama… disitu ada INDEX POST yang ada di 

thread ini… 
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Be Aware of Your Self, 

 

Always say Love, 

xRoN 
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Creating Emotions using Stories 
 

Apa yang membangun chemistry dengan sangat cepat? 

Apa yang dapat membuat Wanita merasa FUN dengan segera? 

Apa yang dapat membuat Wanita merasa MENGENAL anda lebih dari 

1000 tahun? 

 

Hmmm... coba pikirkan itu baik-baik... 

 

Jawabannya adalah PETUALANGAN atau ADVENTURE!... 

 

Jangan tertawa dulu... Coba pikirkan hal ini baik-baik... 

 

“Jika seorang Wanita TERLIBAT sebuah PETUALANGAN yang 

MENUMBUHKAN EMOSI dengan seorang PRIA apapun itu 

PETUALANGANNYA, maka si Wanita akan TERTARIK dengan Pria Tersebut!” 

 

Baca statement diatas 10x berulang-ulang SAMPAI anda mengerti! 

 

Sudah mengerti? Jika belum, saya berikan contoh: 

 

Semua FILM baik itu komedi, petualangan, action, drama atau apapun 

itu, jika ada seorang Wanita dan seorang Pria TERJEBAK dalam sebuah 

PETUALANGAN baik sengaja maupun tidak, maka mereka akan 

merasakan KETERTARIKAN satu sama lain... 

 

Pikirkan baik-baik semua film yang pernah anda tonton, baik itu 

spiderman, transformer, harry potter atau apapun itu dan fokus kepada 

bagian ROMANSA nya... 

 

Tapi mas xRoN, itukan cuma FILM!... 
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Coba pikirkan dari pengalaman anda atau teman anda, dimana ada 

satu “petualangan” yang membuat teman anda baik pria maupun 

wanita menjadi saling tertarik! 

 

Contohnya jika ada tugas khusus dari kampus tentang sesuatu yang 

melibatkan pria dan wanita dan akhirnya mereka jadian... 

 

atau satu group pria dan wanita sedang naik gunung dan setelah pulang 

ada yang jadian...  

 

atau ada kerjaan di lapangan dari kantor yang melibatkan pria dan 

wanita... 

 

atau pada saat liburan... 

 

Apapun itu, anda pasti menemukan banyak bukti tentang ini... 

 

Pikirkan itu baik-baik... 

 

Petualangan adalah HAL yang sangat SEXY bagi Wanita... apapun itu... 

tapi dengan syarat, Petualangan yang MENUMBUHKAN chemistry!... 

 

Kalau petualangannya tidak SERU, MEMBOSANKAN dan tidak 

menumbuhkan chemistry, maka sama saja bohong! 

 

Ingat ini: PETUALANGAN yang penuh CHEMISTRY!... 

 

Lalu bagaimana kita bisa berpetualang dan menumbuhkan chemistry 

hanya dalam 10 menit? 
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Salah satu TOOLS atau ALAT yang paling cepat adalah STORY TELLING!... 

 

Coba pikirkan dan bayangkan saat dimana ada teman anda yang 

“tukang cerita” dan setiap kali dia cerita, pasti ceritanya selalu seru! 

 

Pasti pada saat dia cerita, anda merasa semua yang terjadi disekeliling 

anda menjadi “blur” dan menjadi “background” karena anda TERFOKUS 

pada cerita teman anda yang begitu serunya... 

 

Dan pasti anda MERASAKAN apa yang DICERITAKAN teman anda 

bukan? 

 

Dengan kata lain, cerita teman anda MENUMBUHKAN EMOSI didalam diri 

anda yang membuat anda merasakan apa yang dia ceritakan... 

 

Jika ceritanya sedih, maka anda merasa sedih... jika ceritanya tentang 

seseorang yang menyebalkan, maka anda juga jadi merasa sebal 

dengan orang yang diceritakan... jika ceritanya seru, maka andapun 

akan merasa seru!... 

 

intinya, STORY TELLING dapat menumbuhkan EMOSI dalam diri seseorang 

dan EMOSI tersebut dapat meyakinkan SIAPA SAJA untuk PERCAYA 

dengan apa yang dia RASAKAN!... 

 

Apa yang membuat wanita jatuh cinta? sudah tentu EMOSI! hmmm... 

 

Sekarang pertanyaan saya pada anda: 

 

Bagaimana jika anda memiliki kemampuan melakukan story telling yang 

dapat membuat wanita merasakan HASRAT yang membara untuk anda? 
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Bahkan lebih dari itu... 

 

Bagaimana jika anda memiliki kemampuan melakukan story telling yang 

dapat membuat wanita merasakan HASRAT yang membara untuk anda 

dan YAKIN bahwa ANDALAH HASRATNYA yang dia cari SEUMUR 

HIDUPNYA? 

 

Hmmm... 

 

Topik ini sangat luas dan perlu latihan yang konsisten untuk dapat 

menguasainya... jika anda dapat menguasainya, maka anda akan 

menjadi orang yang BER-KARISMA seperti para public speaker dan 

motivator DUNIA!... dijamin!... 

 

Dan andapun tidak hanya dapat membuat wanita menyukai anda, tapi 

semua orang akan menyukai anda... (kecuali orang yang iri dan sirik! :P 

pasti mereka cari-cari kesalahan anda terus... jadi cuekin aja bro!...) 

 

Saya ingat seorang teman sekaligus peserta seminar saya yang 

sebenarnya SUDAH menguasai teknik story telling dengan benar... tapi 

karena dia MALU untuk bercerita, maka sia-sia lah semua kelebihannya 

itu... 

 

Dan pada saat saya “melepaskan” rasa malunya itu... whoooa... story 

tellingnya benar-benar menyentuh hati saya sebagai seorang pria... 

apalagi hati wanita! 

 

Saya akan memberikan sebagian MINDSET tentang story telling... 

Jika anda mengerti hal ini dan cukup berlatih untuk melakukannya 

dengan benar, maka jadilah anda orang yang ber-karisma bagi semua 

orang!... 
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Apapun cerita anda... pastikan itu menumbuhkan EMOSI yang menuju ke 

CHEMISTRY... 

 

Bagaimana caranya? 

 

contoh cerita sedih: 

 

“lalu si wanita itupun menjadi SEDIH” 

 

>> Nah kata “sedih” diatas TIDAK dapat membuat orang lain merasakan 

rasa sedih... 

 

Sekarang coba lihat ini: 

 

“lalu matanya tertunduk...” 

 

“tatapan mukanya kosong...” 

 

“Hampa...” 

 

“Tak ada gairah...” 

 

“...” 

 

“Semuanya hanya rasa sakit yang menusuk...” 

 

“Cuma ada air mata..." 

 

"Air mata di matanya yang tercurah...” 
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“Tidak ada hal lain..." 

 

"selain itu...” 

 

Nah dengan MENG-EKSPRESIKAN bagaimana rasa sedih itu, digabungkan 

dengan intonasi suara dan ekspresi wajah yang mendukung, maka 

ATMOSFER dan AURA yang diciptakan cerita anda akan sangat 

mempengaruhi EMOSI orang lain yang mendengarnya! 

 

Perlu di-ingat! Wanita 80% lebih SENSITIF secara EMOSI daripada PRIA. 

Wanita amat sangat cepat tersentuh dengan story telling, makanya 

mereka suka cerita dan gosip. ingat... Wanita tersentuh dengan story 

telling yang menumbuhkan CHEMISTRY, bukan gombal-gombal atau 

pujian yang tidak pas... 

 

Sayang kita semua terbatas oleh text... Jika anda dapat melihat saya 

melakukan story telling menggunakan intonasi suara dan body language, 

maka anda akan jauh-jauh lebih mengerti dan paham tentang apa yang 

saya maksudkan. 

 

Anda bisa berlatih story telling dengan teman anda... cobalah 

menceritakan sebuah cerita atau pengalaman anda dan buatlah 

mereka tertawa jika cerita anda lucu, buatlah mereka menangis jika 

cerita anda sedih... buatlah mereka senang jika cerita anda senang... 

 

Saya berikan satu contoh lagi, 

 

Cerita tentang kesenangan: 

 

“... dan dek Daniel pun menjadi SANGAT SENANG!” 
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>> Hmmm… serasa kurang nendang ya… 

 

Bagaimana dengan ini: 

 

“...dan dek Daniel melompat-lompat saat dia keluar dari gedung 

tersebut...” 

 

“dia berteriak YES... YES... YEEEEEESSSSS...” 

 

“dia mencium semua orang yang dia temui...” 

 

“MUACH... MUACH...” 

 

“semua orang bingung dengan tingkah lakunya...” 

 

“tapi semuanya hanya bisa tersenyum karena mereka melihat seorang 

dek Daniel...” 

 

“...sedang menikmati kebahagiaan yang tiada tara!...” 

 

“dan tiba-tiba seorang wanita tua menghampirinya dan bertanya...” 

 

“ada apa nak, kok sepertinya senang sekali?” 

 

“dek Daniel menjawab: oh iya bu... soalnya saya nembak cewe dan 

diterima!” 

 

“ibu bertanya: mana cewe nya nak?” 

 

“dek Daniel menjawab dengan bangga: itu bu yang lagi ciuman sama 

xRoN...” 
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@daniel2milan 

hahaha! It’s a joke bro... I could never kiss your girl... hahaha... she’s fully 

yours my dear friend..." 

 

Hope it helps guys, 

xRoN 
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GOING Through the RAIN 
 

Post ini AMAT SANGAT PENTING dalam tahap menjadi Pria Idaman! 

 

Benar-benar baca dan pahami isinya… Jangan pernah lepaskan makna 

post ini dari diri anda! 

 

Pernahkah Anda sadari bahwa pada saat Anda memutuskan untuk 

MENJADI SESUATU atau MELAKUKAN SESUATU anda harus melalui sebuah 

FASE dimana anda diuji habis-habisan? Fase dimana anda akan 

merasakan rasa sakit yang sangat-sangat menyakitkan? Fase dimana 

Anda merasakan penolakan dari banyak orang termasuk orang terdekat 

anda? 

 

Contohnya, jika anda memutuskan untuk menjadi MUSISI atau ingin BER-

BISNIS atau ingin melakukan HAL BESAR APA SAJA yang anda ingin 

WUJUDKAN, maka pada saat FASE ON THE WAY THERE atau FASE PROSES 

MENUJU KESANA anda akan mendapatkan begitu banyak komentar 

negatif, nasihat negatif, nasihat untuk berhenti melakukan apa yang 

anda inginkan yang datang dari banyak orang termasuk orang terdekat 

anda? 

 

Mereka akan bilang hal yang anda lakukan itu ber-resiko, jalan yang 

anda ambil adalah kesalahan besar, anda hanya buang-buang waktu 

percuma, hal yang anda lakukan itu luntang-lantung, ga menjamin 

kepastian hidup, hal itu tidak pasti untungnya, dll. dll? 

 

Tapi PADA SAAT ANDA BERHASIL maka mereka semua akan MEMUJI-MUJI 

ANDA dan berkata ANDA SANGAT HEBAT! 

 

Hmmm... aneh bukan? 
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Kebanyakan orang menjadi gagal dalam menggapai MIMPI MEREKA 

karena pada saat PROSES menjadi SESUATU tersebut mereka TIDAK 

TAHAN menghadapi semua ujian dan test serta hinaan dari banyak 

orang yang SE-ENAKnya KASIH Komentar… 

 

dan anda harus PERCAYA bahwa 99% orang diluar sana memang SADAR 

TIDAK SADAR HOBI MEMBERIKAN KOMENTAR SE-ENAKNYA… 

 

Kebanyakan cerita tentang Musisi dan Bisnis-man serta para Ilmuwan dan 

Orang-orang hebat di dunia ini mereka mengalami sendiri FASE GILA ini… 

mereka dicaci, dihina, dimaki, dicemooh dan diberi “nasihat halus” untuk 

mundur dari mimpi mereka… 

 

Tapi apa yang mereka lakukan? 

 

Apakah mereka mundur dan menangisi Mimpi mereka yang tinggal 

mimpi? 

 

TIDAK! Mereka trus mengejar mimpi mereka dengan STRATEGI yang 

membuat mereka BERHASIL! 

 

Lihat cerita Thomas Alpha Edison, Donald Trumph, Bill Gates, Colonel 

Sanders dan banyak-banyak-banyak lagi… 

 

Mereka adalah PEJUANG MENTAL diri mereka sendiri… 

 

Apa maksudnya? 

 

Maksudnya adalah, mereka melawan KESAKITAN diri mereka sendiri untuk 

terus berjuang... tapi... dengan STRATEGI yang tepat tentunya... 
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Ingat cerita the Wright Brothers yang pernah dihina oleh hampir seluruh 

orang pintar di-didunia karena mereka punya cita-cita untuk membuat 

orang bisa terbang? 

 

Bahkan mereka jadi bahan olok-olokan dan mendapat julukan badut 

karena mereka mereka melompat-lompat menggunakan sayap dari 

kayu supaya bisa terbang... (anda pasti sudah pernah lihat video kuno 

orang yang melompat-lompat pakai sayap kayu kan? Itulah mereka) 

 

Sekarang, Siapa yang tidak tau yang namanya airport dan pesawat 

terbang? 

 

Saya akan berikan Anda STRATEGI untuk dapat MELEWATI ujian-ujian 

dalam FASE PROSES ON THE WAY THERE dengan SEMPURNA… 

 

Strateginya cuma DUA yaitu: 

 

PEDULI SETAN DENGAN ORANG YANG MAU MENJATUHKAN SAYA! 

 

Dan 

 

FOKUS DENGAN APA YANG SAYA KEJAR! 

 

Mudah sekali bukan? 

 

Lalu HAL TERBESAR apa yang harus saya KORBANKAN untuk mengejar 

mimpi saya? Hanya SATU!.. 

 

Apa itu? 
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BUANG RASA MALU ANDA! 

 

Jangan pernah MERASA MALU untuk MELAKUKAN apa yang anda kejar, 

jangan merasa malu MENYATAKAN apa yang anda mau, jangan pernah 

MUNDUR karena ucapan-ucapan kecil yang menyakitkan hati anda… 

 

GO FOR WHAT YOU WANT TO BE! NO –MATTER – WHAT – THEY – SAY! 

 

Saya berikan contoh pribadi saya…  Pada saat saya memutuskan 

membuat sebuah perusahaan yang memberikan seminar untuk 

membuat PRIA menjadi LEBIH BAIK dalam ber-urusan dengan WANITA, 

tidak hanya saya ditertawakan dan diejek… tapi  banyak juga orang 

yang menguji INTEGRITAS saya dengan memberikan debat yang ujung-

ujungnya ingin membuktikan bahwa saya adalah orang yang TIDAK 

MAMPU dalam membuat wanita menjadi TERTARIK dengan saya. 

 

Lalu apa yang saya lakukan? 

 

Bagi Mereka yang mengejek dan menghina saya, saya cukup katakan 

bahwa TUJUAN saya adalah JELAS yaitu membantu para PRIA menjadi 

LEBIH BAIK dalam ber-urusan dengan WANITA…  

 

ejekan serta hinaan TIDAK AKAN MEMBANTU siapa-siapa… 

 

jadi apa gunanya? 

 

Bahkan saya tawarkan kepada mereka yang mengejek dan menghina 

saya untuk justru IKUT MEMBANTU MISI SAYA… Jika mereka mau ya 

bagus… Jika tidak ya STOP MENGEJEK… karena itu membuang waktu 

mereka dan saya… 
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Dan lucunya, secara tidak sadar mereka me “market” kan kebencian 

mereka ke orang banyak yang pada akhirnya orang-orang tersebut 

malah MENGENAL dan MENDUKUNG saya… 

 

Bagi mereka yang mengajak saya debat yang ujung-ujungnya ingin 

membuktikan bahwa saya tidak punya integritas akan apa yang saya 

lakukan, saya cukup dengan menjawab semua pertanyaan mereka… 

 

Sampai pada titik mereka membuat debatnya keluar jalur, saya tegaskan 

kepada mereka bahwa tidak ada gunanya membicarakan hal yang 

diluar jalur… jadi saya tawarkan pula ke mereka untuk ikut juga 

membantu misi saya… jika mereka mau ya bagus… jika tidak ya juga 

tidak apa-apa… 

 

Jika mereka MASIH ingin berdebat walaupun diluar jalur, inilah saatnya 

untuk mempraktekan moto “silence is gold” atau “diam itu emas” dan 

saya tetap ber-fokus dengan apa yang saya lakukan. 

 

Lets BREAK THROUGH THE RAIN and BE the MAN that Woman Love  

xRoN 
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The Art of Complimenting Woman 
 

Ha? Apa-apain ini? 

 

The Art of Complimenting Woman? 

 

Bukankah kita harus DHV dan harus punya VALUE didepan cewe dengan 

TIDAK MEMUJI DIA? 

 

Bukankah kalo cewe DIPUJI dia akan jadi BESAR KEPALA dan 

menganggap kita RENDAH? 

 

Bukankah orang yang memuji cewe itu “nice guy” yang cuma jadi 

pembantunya si cewe? 

 

Bukankah kita harus jadi BADBOY? Dengan MENGEJEK si cewe supaya 

dia TAU kita punya VALUE dan jadi TERTARIK sama KITA? 

 

Hualah!... mas xRoN lagi error ya? 

 

Hahaha… ya engga la bro...  

 

Didalam buku “how to win friends and influence people” karangan Dale 

Carnagie dikatakan bahwa: 

 

“Keperluan dan Kebutuhan MENDASAR yang paling dicari banyak orang 

dalam ber-sosial adalah PUJIAN” 

 

Betul kan? Semua orang MAU, SUKA dan MENCARI PUJIAN! 
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Bahkan orang yang mengaku TIDAK INGIN DIPUJI sekalipun 

mengharapkan PUJIAN dengan mengatakan dia “tidak ingin dipuji” 

 

Ingat ini: SEMUA ORANG SUKA DIPUJI!... 

 

Nah kalo semua orang TERMASUK WANITA suka DIPUJI, kenapa tidak kita 

puji saja mereka? 

 

Tapi kan pujian akan membuat kita ga punya VALUE! Gimana sih nih mas 

xRoN? 

 

Hahaha... betul... kadang PUJIAN membuat VALUE kita TURUN!... 

 

Oleh karena itu, kita HARUS tau dulu PUJIAN yang mana yang 

MENURUNKAN VALUE dan PUJIAN mana yang BISA menaikan VALUE 

kita… 

 

Ha? Ternyata ada ya PUJIAN yang menaikan VALUE kita? Jadi kita bisa 

DHV pakai PUJIAN? 

 

YA!... Kalian semua harus tau bahwa anda PUJIAN yang bisa me-roket-

kan VALUE kita! 

 

Kalau kalian semua PERNAH memuji seorang Wanita atau Lebih tapi 

mereka repon nya BIASA SAJA atau bahkan ILFIL atau TURN-OFF, berarti 

PUJIAN KALIAN adalah PUJIAN yang SALAH!... 

 

Gimana dong yang bener? 

 

Yang bener adalah konsep yang saya beri nama “The Art of 

Complimenting Woman” 
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Nah yang pertama harus diperhatikan adalah OTAK kita DAPAT 

merasakan ARUS negatif atau positif dari OTAK orang lain yang sedang 

berkomunikasi dengan kita melalui BRAINWAVE… 

 

Dengan kata lain, rasa CURIGA bisa LANGSUNG kita rasakan jika kita 

menangkap ARUS NEGATIF dari orang lain yang sedang berbicara 

dengan kita yang kita lihat melalui BODY LANGUAGE, EKSPRESI WAJAH 

dan INTONASI SUARANYA... 

 

Wanita itu secara psikologi 10x lebih mampu membaca body language 

dan merasakan brainwave... 

 

Untuk lebih jelas tentang hal fenomenal ini, silahkan lihat post saya 

tentang “Mind Communication Through Brain Waves” di [URL] 

 

Nah oleh karena itu, Wanita bisa MERASAKAN apakah pujian kita itu 

pujian yang JUJUR atau pujian yang INGIN mendapatkan sesuatu dari si 

Wanita… 

 

Contoh pujian yang INGIN mendapatkan sesuatu: 

 

You: Kamu cantik banget deh… 

[dengan wajah tersenyum dan menunggu jawaban dari si Wanita] 

 

Girl: Makasih… 

[memberi jawaban karena MERASA ditunggu jawabannya] 

Nah dilihat dari contoh diatas, si Pria bilang “kamu cantik banget deh” 

dan memberikan wajah tersenyum dan MENUNGGU jawaban si wanita... 

itu menandakan si Pria memberikan PUJIAN untuk MENDAPATKAN rasa 
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TERIMAKASIH dari si Wanita dan BERUSAHA membuat si Wanita menjadi 

SUKA dengan si Pria. 

 

Itu tandanya si Pria memberi Pujian untuk MENDAPATKAN sesuatu, yaitu 

rasa terimakasih si wanita yang dia pikir AKAN membuat si wanita SUKA 

dengannya… 

 

Itu namanya PUJIAN butuh BAYARAN… 

 

Bagi kalian yang sudah kerja, coba perhatikan pada saat si Boss datang 

dan berbincang-bincang dengan para karyawan, lihat siapa karwayan 

yang MEMUJI si Boss dengan PUJIAN butuh BAYARAN… 

 

Nah lalu bagaimana dengan PUJIAN yang JUJUR? 

 

Contoh 1: 

 

You: Kamu cantik deh… 

[dengan wajah serius, setengah senyum dan TIDAK mengharapkan 

jawaban apa-apa] 

 

Dan tanpa menunggu jawaban, langsung bicarkan hal lainnya… 

 

Contoh 2: 

 

Girl: Tolong ambil berkas itu dong... 

You: [menolong si Wanita] ini berkasnya… [setengah senyum dan 

langsung pergi tanpa BUTUH dan menunggu kata TERIMAKASIH dari si 

Wanita] 

 

Contoh 3: 
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Situasi sedang makan malam 

 

Girl: [sendoknya terjatuh] yah sendoknya jatuh… 

You: [mengambil sendoknya dan memberikannya ke si Wanita] ini… hati-

hati lain kali [muka serius, setengah senyum dan TIDAK mengharapkan 

kata TERIMAKASIH dan langsung membicarakan hal lain] 

 

Kalian lihat kan bedanya? 

 

Hal yang sepertinya sama tapi SANGAT-SANGAT BEDA! 

Jika kalian memberikan Pujian yang JUJUR… respon si Wanita adalah 

RESPECT dan WOW… itulah yang dinamakan GENTLEMEN… 

 

Lakukanlah apa yang kalian HARUS lakukan terhadap Wanita, yaitu 

MEMUJI, MENJAGANYA, MEMBANTUNYA, MENYAYANGINYA tapi TIDAK 

BUTUH rasa TERIMAKASIH nya atau MENG-INGINKAN sesuatu darinya… 

 

Jadilah PE-MUJI yang JUJUR dari dalam HATI... kalau memang mau 

memuji ya PUJILAH dengan TULUS... 

 

Nah lalu bagaimana jika kita sudah MEMUJI dengan JUJUR tapi respon si 

Wanita “menganggap” bahwa kita TIDAK MEMUJI dengan JUJUR dan 

hanya menginginkan sesuatu darinya? 

 

Contoh 1: 

 

You: Kamu cantik hari ini… [jujur] 

Girl: Ya udah banyak yang bilang, lagian gue udah punya cowo yang 

sering muji gue kok… [menganggap pujian anda sebagai alat untuk 

membuat dia SUKA sama anda] 
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Contoh 2: 

Hal ini pernah kejadian oleh salah satu sahabat PW yaitu Masterkiss... 

pada waktu itu kita sedang di club dan seorang wanita yang tidak terlalu 

cantik berdiri sendiri dan Masterkiss menyapanya: 

 

MK: eh, lu lagi sendiri aja? Mendingan kita ngobrol aja yuk [ini ajakan jujur 

dari masterkiss yang cuma ingin bersosial saja dan tidak bermaksud 

MENUNJUKAN rasa suka ke si wanita.] 

 

Girl: oh gitu? Lu mau DANCE? Ya udah sana! SILAHAKAN AJA SENDIRI! [si 

Wanita berfikir bahwa Masterkiss Cuma BASA-BASI yang ujung-ujungnya 

MAU ngajak si cewe DANCE] 

 

Contoh 3: 

 

You: gue suka sama lu… ternyata lu asik… [jujur] 

Girl: yea! Whatever la! [menjadi besar kepala karena dipuji dan 

menganggap remeh pujian yang jujur] 

 

Nah lalu apa yang HARUS kita lakukan pada saat hal ini terjadi? 

 

Lakukanlah sesuatu yang kita kenal sebagai PUSH-PULL atau TARIK-ULUR… 

 

Banyak orang TIDAK MENGERTI apa itu TARIK ULUR karena JARANG ada 

yang DAPAT menjelaskan dengan JELAS apa itu TARIK ULUR!... 

 

Contoh tarik ulur menurut kasus diatas: 

 

Contoh 1: 
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You: Kamu cantik hari ini… [jujur] 

Girl: Ya udah banyak yang bilang, lagian gue udah punya cowo yang 

sering muji gue kok… [menganggap pujian anda sebagai alat untuk 

membuat dia SUKA sama anda] 

 

>> YOU: oh bagus deh... jadi gue ga perlu muji lu lagi! 

 

Contoh 2: 

 

MK: eh, lu lagi sendiri aja? Mendingan kita ngobrol aja yuk [ini ajakan jujur 

dari masterkiss yang cuma ingin bersosial saja dan tidak bermaksud 

MENUNJUKAN rasa suka ke si wanita.] 

 

Girl: oh gitu? Lu mau DANCE? Ya udah sana! SILAHAKAN AJA SENDIRI! [si 

Wanita berfikir bahwa Masterkiss Cuma BASA-BASI yang ujung-ujungnya 

MAU ngajak si cewe DANCE] 

 

>> MK: oh jadi LU PIKIR gue mau DANCE sama LU? 

 

Girl: ha? [gugup dan malu] eh... mm... engga! 

MK: ya udah, bagus kalo lu nyadar!… gue cuma mao ngobrol… nama lu 

siapa by the way? 

 

--- kelanjutannya tidak usah diragukan lagi --- 

 

Contoh 3: 

 

You: gue suka sama lu… ternyata lu asik… [jujur] 

Girl: yea! Whatever la! [menjadi besar kepala karena dipuji dan 

menganggap remeh pujian yang jujur] 
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>>YOU: ternyata baru gue bilang asik, lu udah jadi egois… wah wah… 

gue tarik deh ucapan gue… 

 

Kalian liat bagaimana PUSH-PULL bekerja? 

 

Jadi rumusnya begini: 

 

Kalian memuji secara jujur (IOI) > respondnya bagus (IOI) > Teruskan 

memuji 

 

Kalian memuji secara jujur (IOI) > respondnya BITCHY (IOD) > kalian 

berikan “sedikit” hukuman dengan “sedikit” mengejek (IOD) 

 

Yang kurang jelas tentang IOI, IOD, CT, DLV, DHV silahkan lihat post yang 

dibuat oleh MASTER SAVVOY (suit… suit…) 

[URL] 

 

BY THE WAY… semua yang kalian baca itu adalah BASIC dari “The Art of 

Complimenting Woman” 

 

Sekarang kita diskusikan sedikit tentang ADVANCE nya… 

 

Nah di advance “The Art of Complimenting Woman”, kalian akan dapat 

mempu membuat Wanita say BIG “WOW” dan merasakan CHEMISTRY 

yang TIDAK TERBENDUNG!... hmmmm…. Sounds Good eh? 

 

Ok, Lets start… 

 

Ingat kan Broca Region dan Rectacular Activating System yang ada di 

otak kita dan Wanita? 
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Yang masih belum paham, baca lagi eBooknya BAB II 

 

Intinya adalah jangan melakukan sesuatu secara KONSTANT! Selalu ber-

ubah-ubah dan TAK TERDUGA!... 

 

Jadi pada saat memberikan pujian, lakukan ini: 

 

Puji, puji, puji, ejek, ejek, puji, ejek, puji, puji, ejek, ejek dst 

 

Jangan selalu memuji terus menerus… 

 

Pada saat memuji, pastikan kalian memuji dengan PUJIAN yang 

BERKUALITAS dan JUJUR... 

 

Seperti apa pujian yang berkualitas? 

 

Pujian yang berkualitas adalah pujian yang dapat menimbulkan 

CHEMISTRY secara cepat dan DASYAT!... 

 

Caranya? Nanti dulu :D 

 

Lalu pada saat kita MENGEJEK dia MARAH apa yang harus dilakukan? 

Kita lihat dulu: 

 

- Apakah si Wanita MARAH atau NGE-TEST kita? Nah kalau dia nge-test, 

ada lagi stepnya bagaimana supaya dari TEST tersebut kita bisa 

menumbuhkan CHEMISTRY... 

 

Bagaimana taunya dia nge-test apa bener2 marah? Nanti dulu :D 
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- kalau dia BENAR-BENAR marah, berarti kita SALAH mengejeknya... 

ejekan yang saya maksud adalah FLIRTING yang SEHARUSNYA 

menumbuhkan CHEMISTRY bukan bikin orang jadi MARAH!... berarti 

CARANYA yang salah… 

 

Bagaimana caranya FLIRTING? Nanti dulu :D 

 

Semua Fundamental Dasar, Stuktur, Cara Memuji, Tips, Triks, Contoh Kasus, 

FR, Kumpulan Pujian Berkualitas dan Berbagai macam jawaban untuk 

berbagai macam pertanyaan tentang “Cara Memuji Wanita” dapat 

anda temui di eBook “The Art of Complimenting Woman” yang akan 

segera hadir! 

 

SO CHECK YOU EMAIL FOR INFORMATION FROM ME!... 

 

And by the way, eBook “Cara Memikat Wanita Idaman Anda” Full Version 

is ON ITS WAY!... 

 

I don’t Know Why… but I Love You… 

xRoN 
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Mindset Pria Idaman 
 

Sehubungan dengan Post saya tentang STOP TRYING AND JUST BE yang 

dapat anda temui di [URL] maka saya menambahkan beberapa hal 

yang  penting yang harus anda ketahui untuk melengkapi post tersebut... 

 

Hal ini amat sangat penting!... JIKA anda mulai meng-implementasikan 

MINDSET ini TANPA keraguan, maka anda akan benar-benar menikmati 

HASILNYA... 

saya jamin! 

 

Sorry guys, I made this in English because I don’t want to change the 

meanings of this excellent post... 

 

its powerful!... 

 

if you don’t speak English, LEARN IT!... its worthed!... 

 

MINDSET OF A REAL MAN (MINDSET PRIA IDAMAN): 

 

1. Woman is Number Two, My Passion is Number ONE... 

 

2. I Am Honest and Being My Self... I Don’t care if Woman likes it or not... 

 

3. I Don’t apologize for the things I Desire... I Know what I Want and I Know 

How to Get it! 

 

4. I am CONFIDENT, ATTRACTIVE, CHARMING and Yes, Woman Knows it... 

 

5. I WANT Woman, but I don’t DESPERATELY NEEDING them... 
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6. I Don’t Allow Woman to Control my Life and Emotions, I Control Theirs 

instead... 

 

7. I am The MOST important Person in my RELATIONSHIP with Woman... 

 

8. Even though I LEAD Woman, I LEAD with LOVE... 

 

9. I Care and Love Woman... but once they’re out of Line, I Punish them... 

 

10. I Give Woman TWO Chances to make mistakes... the FIRST and the 

LAST... 

 

11. I am NOT afraid to Walk Away from any Woman no matter how 

beautiful they are... 

 

12. Woman Lives under My RULES, and under my RULES, I will LOVE them 

with all my HEART!... 

 

So, What are you WAITING FOR? Be a REAL MAN, TODAY! 

xRoN 
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Calibration 
 

Ok lets talk about Calibration… 

 

Apa itu calibration? 

 

Jika kita bicara emosi dan psikologi, maka kita bicara hal yang dinamis, 

bukan eksak atau ilmu pasti seperti sains atau ilmu pengetahuan alam 

(IPA)… 

 

Seperti didalam eBook saya “cara memikat wanita idaman anda” bab 2 

disebutkan bahwa emosi dan logika adalah dua hal yang berbeda... 

dimana ukuran logika selalu PASTI dan ukuran emosi selalu TIDAK PASTI. 

 

Dengan kata lain: 

 

Logika: 1+1 = 2 dan jawaban 1+1 adalah selalu 2 

 

Sedangkan Emosi 1+1 tidak selalu = 2… kadang bisa 0, kadang bisa 11, 

kadang bisa 100 tergantung “mood” dan cara “trigger” emosinya… 

 

Jadi emosi itu bersifat DINAMIS sedangkan logika bersifat STATIS… 

 

Nah karena topik thread ini mengenai EMOSI, maka kita butuh “ukuran” 

untuk bisa mendapatkan HASIL yang kita inginkan… dan sudah tentu kita 

tidak bisa mengukur emosi menggunakan ukuran STATIS nya logika 

karena “trigger” emosi bisa berubah-ubah… tidak ada ukuran pasti untuk 

melakukan “trigger” emosi. 

 

Contoh: 
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untuk membuat orang SEDIH kita harus NANGIS terlebih dahulu… 

 

menangis itu sendiri ada UKURANNYA… 

 

kalau kita menangis hanya sedikit-sedikit dan tidak berkesan menggugah 

hati, maka tentu orang lain tidak merasakan SEDIH… mereka malah 

merasa ANEH atau CANGGUNG... 

 

kalau kita menangis terlalu ekstrim dan sambil berteriak-teriak, maka 

orang lain bukannya merasa SEDIH malah merasa KESAL ingin me-nabok 

kita!... 

 

jadi jangan KOMPLAIN kalau saya berikan RUMUS tapi TIDAK BERHASIL 

anda lakukan... jangan langsung berkata bahwa RUMUSNYA tidak 

berhasil!... RUMUSNYA jelek!... dll dll... 

 

sedangkan yang harus anda lakukan adalah UKUR dulu seberapa BENAR 

anda melakukan RUMUS nya... karena EMOSI pun ada UKURANNYA 

seperti contoh diatas... 

 

nah cara mengukur emosi disebut CALIBRATION... 

 

bagaimana cara menggunakan calibration? Sudah tentu tidak seperti 

menghapal rumus perkalian waktu SD… 

 

untuk mengukur sebuah trigger emosi, kita selalu gunakan yang namanya 

SPEKTRUM, yaitu garis lurus yang menengahi kedua ujung spektrum… 

 

contoh kita ingin mengukur kadar LUCU yang pas, maka spektrumnya 

seperti ini: 
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tidak lucu |---------------|--------------| terlalu lucu 

 

jika kita lihat spectrum diatas, ada 2 ujung, yaitu tidak lucu (jayus) dan 

terlalu lucu… kalau kita melemparkan JOKE dan ternyata ada dititik 

“tidak lucu” maka joke tersebut akan gagal… kalau jatuh di titik “terlalu 

lucu” maka itu juga tidak baik karena joke nya akan terkesan dibuat-buat 

dan tidak alami… 

 

banyak orang bilang titik yang paling baik itu titik tengah… pedahal tidak 

juga… kadang pada situasi tertentu bisa jatuh sedikit ke kiri atau sedikit ke 

kanan… 

 

contohnya jika saya katakan kadar melucu saya dengan cewe smart 

biasanya seperti ini: 

 

tidak lucu |------X-----|---------------| terlalu lucu 

 

tidak terlalu lucu tapi ada kesan smart nya… 

 

sedangkan kalau dengan cewe yang rada2 “oon” yang susah ngerti joke 

yang smart, biasanya harus agak extra lucu yaitu: 

 

tidak lucu |-------------|--------X-----| terlalu lucu 

 

kira2 seperti itulah calibration… 

 

Bagi yang mengerti konsep cocky funny, itupun harus di calibrate… 

banyak orang yang SALAH menggunakan cocky funny jadi terlalu cocky 

atau terlalu funny (dumb ass). 

 

Mungkin kalau mau dilihat calibrationnya adalah seperti ini: 
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cocky |-----------X------|-----------------| funny 

 

paling mentok cocky nya itu segini: 

 

cocky |----X-------------|-----------------| funny 

 

kalau kadar cocky nya lebih dari yang diatas, bisa jadi terkesan JERKS 

banget!... 

 

nah dua hal lagi yang harus di ingat soal calibration, yaitu: 

pertama, pandai-pandai menaruh subject di ujung kiri / kanan 

spectrum… kalau salah subject jadi kacau semua ukurannya… contoh 

jika mau meng-calibrate KEMARAHAN, maka subject ujung ki-ka 

spectrumnya BUKAN seperti ini: 

 

Marah |----------------|-----------------| Sangat Marah 

 

Melainkan: 

 

Damai |-----------------|------------------| Marah 

 

Jadi pintar-pintar lah menaruh subject di spektrum... 

 

Kedua, bagaimana kita tau RASANYA ukuran spektrum? 

 

Contoh: 

 

Rasanya spektrum 

 

Damai |-----X----------|------------------| Marah 
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Dengan 

 

Damai |-----------------|------------X----| Marah 

 

Caranya adalah dengan experience atau pengalaman anda… semakin 

anda terjun ke sebuah situasi yang digambarkan spektrum tersebut, 

semakin anda dapat mengenali RASANYA ukuran spectrum yang 

dimaksud… 

 

Bayangkan sebuah gitar yang suaranya fals… calibration itu bagaikan 

tuning atau stem gitarnya… jadi gitarnya harus di “stem” dulu biar pas 

nadanya… nah jika pada saat kita nye-tem gitar ga ada tuner, mka kita 

menggunakan “feeling” kita untuk “merasa” kira-kira nadanya sudah pas 

atau belum… 

 

Jadi jika saya bilang “wah FLIRT nya terlalu KASAR, harus di CALIBRATE 

dulu tuh…” maksudnya adalah FLIRT anda harus di TUNING atau di STEM 

dulu bagaikan gitar supaya PAS nadanya… 

 

Hope it helps, 

xRoN 
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VALUE 
 

Ok… Mari kita bicarakan sedikit tentang Value… 

 

Saya banyak mendapatkan email yang menanyakan tentang value… 

dan yang lucu adalah, kebanyakan mereka yang bertanya soal value 

sebenarnya TIDAK MENGERTI apa itu value… 

 

Contohnya: 

 

- Bro, gue SMS cewe dan nyuruh dia NELPON gue sekarang juga!… tapi 

dia malah nelpon nya 2 jam lagi… ya udah akhirnya gue MARAHIN dia… 

betul kan cara gue? Gue harus MARAH dong untuk NUNJUKIN VALUE! 

 

- Bro, ada cewe cakep yang gue suka, trus gue CUEKIN aja, soalnya kalo 

gue ngomong sama dia, VALUE gue turun… 

 

- Bro, gimana sih supaya VALUE kita naik di mata cewe? 

 

- Bro, ada cewe ngajak gue jalan BERDUA aja... tapi gue TOLAK soalnya 

kalo gue langsung bilang OKE, berarti VALUE gue turun!... 

 

- Bro, gue pengen ngajak cewe jalan nih... tapi gue maunya DIA yang 

ngajak gue jalan... gue jaga VALUE dong!... 

 

Dan masih banyak lagi email-email seperti itu yang justru MENYATAKAN 

mereka itu BELUM mengerti apa itu VALUE!... 

 

Semua hal diatas atau sejenisnya BUKANLAH VALUE!... tapi GENGSI!... 
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Ingat, VALUE bukan GENGSI!... itu dua hal yang berbeda... jadi harus hati-

hati untuk memilah mana VALUE dan mana GENGSI… 

 

Berdasarkan DEFINISI pribadi saya, Value adalah NILAI yang MENARIK 

orang lebih dekat kepada anda… 

 

Sedangkan definisi GENGSI ada 3, yaitu: 

1. Memamerkan KELEBIHAN Pribadi (sombong) 

2. Hanya PEDULI akan dirinya sendiri (egois) 

3. MEMAKSA orang untuk DEKAT dengan anda… 

 

Para Wanita tentu akan MENJAUH karena merasa TERTEKAN oleh ke-

sombongan anda… 

 

Bagaimana kita tau yang mana yang VALUE dan yang mana yang 

GENGSI? 

 

Mudah saja, dari RESPON yang diberikan si Wanita… 

 

Kalau respon si Wanita TURN-OFF, MARAH, ILFIL atau MENJAUH, itu 

tandanya anda MENUNJUKAN GENGSI… 

 

Kalau respon si Wanita adalah RESPECT dan MENGIKUTI apa yang anda 

inginkan, itu tandanya kita MENUNJUKAN VALUE!... 

 

Kita akan bahas jauh-jauh lebih dalam lagi tentang apa sebenarnya 

VALUE itu... tapi sementara ini, saya ingin kita bisa lebih mengerti 

perbedaan Value dan Gengsi supaya kalian lebih JELAS mengerti dan 

tidak salah jalan... 
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Ada 4 respon yang akan diberikan Wanita kepada anda pada saat anda 

“menunjukan value” (dalam PUA disebut DHV) 

 

1. Turn-off, Marah, Il-fil dan MENJAUH karena mereka benar-benar jengkel 

dengan sifat anda yang bukan menunjukan VALUE, melainkan GENGSI 

 

2. Pura-pura Turn-off, Marah, Il-fil dan MENJAUH karena mereka mau 

menge-TES seberapa REAL value anda... 

 

3. RESPECT dan MENGIKUTI apa yang kita inginkan karena KEKAGUMAN 

mereka atas VALUE anda… 

 

4. RESPECT dan MENGIKUTI apa yang kita inginkan karena mereka TAKUT 

dengan VALUE anda. Dengan kata lain mereka TERPAKSA. 

 

Nomor 1 kita bukannya menunjukan VALUE, melainkan GENGSI yang 

menyebabkan si Wanita KABUR dari anda… 

 

Disisi lain yaitu nomor 4, VALUE yang terlalu “mengancam” atau 

“memaksa” bisa menyebabkan si Wanita TAKUT dengan anda. Dia 

mungkin melakukan apa yang anda inginkan, tapi bukan karena 

KEKAGUMAN atau KESADARAN atas VALUE anda, melainkan karena 

KETAKUTAN mereka… 

 

kedua hal itu adalah SALAH! 

 

Sedangkan jika kita lihat nomor 2 dan 3, itu adalah TRUE VALUE atau NILAI 

SESUNGGUHNYA dari VALUE yang selama ini saya maksud!... 
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Yang anda HARUS sadari adalah nomor 2. Kadang si Wanita memberikan 

TES kepada anda untuk benar-benar melihat apakah VALUE yang baru 

saja anda tunjukan itu PALSU atau VALUE SUNGGUHAN!... 

 

Contohnya jika Anda sedang menelpon si Wanita dan dia NGAMBEK dan 

bertingkah laku SEMENA-MENA dan sudah KELEWAT BATAS, disini saatnya 

anda menunjukan VALUE bahwa anda bukanlah orang yang tepat untuk 

bahan ambekan nya... 

 

Anda: Terus terang aku nga suka dengan gaya ngambek kamu… kamu 

harus rubah sifat ngambek itu atau aku bakal jarang nelpon kamu… 

(Value) 

 

Wanita: OH YA? YA UDAH! GA USAH NELPON LAGI!... (test) 

 

Anda: Ha? Sori… sori… aku salah ya? Maaf ya… aku yang salah kok… 

kamu boleh ngambek deh sesuka kamu… aku terima aja apapun 

ambekan kamu… asal jangan tinggalin aku ya… plissssssss… (Value Palsu) 

 

> Nah itu contoh yang salah… sekarang kita lihat VALUE yang 

SEBENARNYA… 

 

Anda: Terus terang aku nga suka dengan gaya ngambek kamu… kamu 

harus rubah sifat ngambek itu atau aku bakal jarang nelpon kamu… 

(Value) 

 

Wanita: OH YA? YA UDAH! GA USAH NELPON LAGI!... (test) 

 

Anda: Aku sayang sama kamu, tapi aku bener-bener ga suka cara 

ngambek kamu itu… ngambek itu jelek ga sih? 
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Wanita: Ya Kadang-Kadang… (bela diri) 

 

Anda: (menyatakan secara TEGAS, bukan MARAH-MARAH atau 

GALAK)Ya kalo Jelek kenapa masih dipake? Udah lah… ga usah 

ngambek-ngambek… Aku bukan orang yang tepat untuk di-ambekin… 

Nanti aku telpon lagi deh kalo kamu udah FUN seperti biasa… sementara 

ini aku kasih kamu waktu berfikir, mau jadi lebih baik, atau tetap seperti 

ini… ingat ya, ini demi kebaikan kamu, karena aku sayang kamu… bye… 

*klik (tutup telpon) 

 

Setelah itu akan ada 3 respon dari si Wanita, yaitu: 

1. Telpon lagi untuk minta maaf  

2. Telepon lagi untuk mempermasalahkan “tutup telepon nya” dan 

berdebat 

3. Tidak telepon lagi dan keras kepala 

 

Bagaimana menangani ketiga respon tersebut? 

 

Respon 1 itu berarti dia respect dengan VALUE anda… Anda cukup 

kembali normal dan bangun kembali suasana FUN dan Chemistry... 

 

Respon 2 itu berarti dia masih ingin bersama anda, tapi ga mau kalah 

dan mengajak anda berdebat... anda cukup katakan lagi bahwa yang 

anda inginkan adalah seorang Wanita yang FUN, bukan tukang 

ngambek... apapun perdebatan yang dibawanya, abaikan saja, karena 

itu semua adalah EGO semata. 

 

Respon 3 Berarti si Wanita bukanlah orang yang TEPAT untuk anda... anda 

HARUS mampu bertindak TEGAS tanpa banyak toleransi seberapa CANTIK 

pun dan seberapa SEKSI pun si Wanita... bertindak TEGAS adalah kunci 

dari kebahagiaan diri anda!... jangan lemah karena kecantikan semata 
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dan membiarkan diri anda terus di-“gerogoti” dari dalam oleh si Wanita 

yang JELAS-JELAS bukan untuk anda. Anda TIDAK HARUS membencinya... 

tetaplah menjadi teman si Wanita... tapi, hanya teman... 

 

Next Post saya akan membahas apa itu VALUE yang SEBENARNYA dan 

BAGAIMANA MEMILIKI VALUE yang BENAR-BENAR VALUE... bukan value 

yang anda buat-buat dengan topeng atau “game” anda. 

 

Value sebenarnya datang dari dalam diri anda... value sejati tidak dapat 

anda palsukan atau buat-buat... mungkin beberapa kali si Wanita akan 

sedikit “tertipu” dengan Value Palsu anda... tapi segera mereka akan tau 

siapa diri anda sebenarnya dan anda sudah pasti tau apa yang akan 

terjadi... 

 

Oleh karena itu sangatlah PENTING mengetahui apa itu VALUE SEJATI 

yang dapat anda kembangkan dari dalam diri anda sendiri se-segera 

mungkin! 

 

Next Post akan membahas lebih detail tentang Value... ingat, pisahkan 

Value dan Gengsi… 

 

You are Valuable because You choose to be, 

xRoN 
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Value Continues… 
 

Ok guys, gue ga bisa tidur mikirin Post soal Value buat kalian… jadi 

langsung setelah gue bangun, gue lompat, ga pake mandi dulu, ga 

pake makan dulu (cuma coco crunch) dan gue langsung bikin post ini… 

 

Lega rasanya kalo udah bisa Share… 

 

Ok, apa sih sebenarnya yang Orang lain inginkan dari Orang lain? 

 

Apa yang membuat orang lain jadi mau Dekat dengan orang lain? 

 

Kenapa kalian pengen dekat dengan si A? karena si A kaya dan suka 

traktir kita…. 

 

Kenapa kalian pengen dekat dengan si B? karena si B cantik dan enak 

dipandang…. 

 

Kenapa kalian pengen dekat dengan si C? karena si C punya ilmu untuk 

dibagikan…. 

 

Apapun jawabannya semua itu adalah bentuk dari VALUE!... 

 

Definisi Pribadi saya soal Value adalah “NILAI yang MENARIK orang lebih 

dekat kepada anda…” 

 

Mungkin definisi di kamus beda, tapi gue lebih suka menggunakan definisi 

pribadi. 

 

Nah, seperti apa sih Value itu? 
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Saya sering mendengar para petuah agama menyampaikan ceramah 

mereka... bagus sih ceramahya, cuma ada satu HAL yang saya amat 

sangat tidak setuju! 

 

Mereka selalu bilang “Orang kaya itu susah TIDUR... soalnya TAKUT MIKIRIN 

DUITNYA HABIS!!!” 

 

Bagi gue, THATS ABSOLUTELY NONSENSE!!!... 

 

Berarti orang kaya yang dimaksud itu GA PUNYA VALUE!!! 

 

Coba pikirkan baik-baik… 

 

Apa sih VALUE dari orang kaya? 

 

Jika kalian pikir Value dari orang kaya adalah HARTANYA, kalian SALAH!!! 

 

VALUE orang kaya adalah MINDSET nya yang KAYA… 

 

Andaikan dia KEHILANGAN seluruh HARTANYA, maka dia TIDAK PERLU 

KHAWATIR apalagi TIDAK BISA TIDUR… 

 

Yang perlu dia lakukan adalah MENGGUNAKAN VALUE OTAKNYA YANG 

KAYA untuk membuat HARTA yang baru!!!... 

 

HARTA adalah “value external” HASIL dari “value internal” si Orang kaya 

tersebut!!! 

 

Hmmm.... pikirkan itu baik-baik... 
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Coba kalian bayangkan “satu gram emas seharga 100rb” dan “uang 

kertas 100rb” 

 

Value dari satu gram emas adalah FISIKnya yang berbentuk bongkahan 

emas... dengan kata lain FISIKnya SEHARGA 100rb... 

 

Sekarang coba lihat uang kertas 100rb... uang kertas itu TIDAK ADA 

HARGANYA… karena cuma selembar kertas… FISIKNYA tidak ada 

HARGANYA… tapi VALUE atau NILAI nya adalah SEHARGA 100rb… 

 

Bayangkan, NILAI selembar KERTAS bisa menyamai NILAI satu gram 

EMAS... 

 

Hmmm... menarik bukan? 

 

Dan apa yang kebanyakan orang lakukan jika diberikan satu gram 

emas? MEREKA MENJUALNYA DAN MENUKARNYA DENGAN UANG 

SEJUMLAH 100rb… 

 

Hal itu pula yang selalu terjadi soal Pria dan Wanita... 

 

Mungkin si Wanita pertama kali Jatuh Cinta kepada seorang Pria yang 

TAMPAN secara FISIK yang kita ibaratkan satu gram emas... 

 

Tapi jika FISIK dan KETAMPANAN tidak memiliki VALUE yang SEBENARNYA, 

maka SUDAH DENGAN PASTI si Wanita akan menukar “Pria Tampan satu 

gram emas” itu dengan Selembar Uang Kertas 100rb, yaitu Pria yang tidak 

terlalu tampan tapi memiliki VALUE yang SESUNGGUHNYA!!!... 

 

Lihat sekeliling anda... coba pikirkan semua pengalaman anda dan 

teman anda... anda pasti temukan FENOMENA ini... 
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Pikirkan itu baik-baik!!! 

 

Lalu pertanyaannya, apa sih VALUE YANG SESUNGGUHNYA? 

 

Value yang sesungguhnya adalah KARAKTER Anda. 

 

Value yang sesungguhnya TIDAK BISA DIPALSUKAN!!! Karena VALUE YANG 

SESUNGGUHNYA adalah SATU dengan diri kita!!! 

 

Jadi jangan coba untuk MENUNJUKAN VALUE (DHV) kalau memang kita 

tidak punya VALUE!!!... itu sama saja bohong dan cepat atau lambat 

pasti akan ketahuan… 

 

Terus terang menurut gue DHV adalah DLV… itu sama saja dengan 

BRAGGING!!! 

 

Tapi kalo kita TIDAK DHV itulah DHV... karena VALUE kita berbicara 

dengan sendirinya… 

 

Jelas? Jelas dong :D 

 

Ok sekarang kita bicarakan HAL YANG APLIKATIF untuk segera 

membangun VALUE kita DARI DALAM!!! 

 

Value bukan KUANTITAS tapi KUALITAS... itu mindset nya... ingat satu kata: 

Quality! 

 

Kualitas apa saja yang kita bisa kembangkan dalam diri kita untuk 

menjadi PRIA IDAMAN? 
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1. Leadership Skills 

 

Coba lihat Tung Desem Waringin… Kurus, Ceking, Culun, Cempreng, 

Kacamata… tapi apakah ada VALUE yang melebihi FISIKnya? Ya sudah 

tentu! Brapa banyak orang mau ke seminarnya? Dan berapa banyak 

cewe cakep yang ada di seminarnya? 

 

Yang perlu dipertanyakan: BERAPA BANYAK GROUPIES nya? :D hahaha… 

 

Leadership akan ada banyak sub LIST nya… kita bahas next post… 

 

2. Passion / Semangat Hidup 

 

Anda pilih mana, orang yang putus asa terus menerus atau yang selalu 

memberikan anda semangat? 

 

Wanita makhluk yang penuh EMOSI... mereka butuh kita untuk 

MENSTABILKAN EMOSINYA dengan selalu memberikan semangat dan 

Support!... 

 

Jika pada saat si Wanita down dan anda juga down lalu bilang “kita 

bunuh diri aja yuk?” ya sudah tentu pada saat itu juga hubungan anda 

pasti PUTUS... dan si Wanita pasti langsung bilang: “mendingan gue sama 

xRoN aja deh...” hahaha... 

 

3. Direction 

 

Kalau tadi kita bicara SEMANGAT hidup, sekarang kita bicara TUJUAN 

hidup... banyak contoh tentang yang satu ini... salah satunya adalah film 

GIE deh... 
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intinya adalah: kalau anda menempatkan TUJUAN HIDUP anda NOMOR 

SATU dan menempatkan Wanita menjadi NOMOR DUA, maka ANDA 

akan jauh-jauh LEBIH MENARIK dimata Wanita dan Wanita akan 

MENGEJAR Anda!!!... 

 

DIJAMIN!!!... 

 

Kenapa bisa begitu? Nanti kita bahas lebih dalam... 

 

4. Self Mastery 

 

Nah ini AMAT SANGAT PENTING... yaitu anda dapat MENGATUR atau 

MEMANAGE diri anda sendiri!!! Kebanyakan INTI kasus yang saya terima 

baik di email, ym maupun forum adalah sama… mereka TIDAK DAPAT 

MENGONTROL EMOSI MEREKA SENDIRI… 

 

ingat ini: Anda harus mengontrol emosi diri anda dulu sebelum 

mengontrol emosi si Wanita… 

 

Anda harus belajar pegang Mouse dulu, baru bisa menang main CS 

lawan Meyerz 

 

Lebih dalam tentang Self Mastery dengan Teknik InnerGame on next Post 

 

5. A Good Communicator 

 

Betul! Komunikator unggul! Kalau ke-empat hal diatas adalah tentang 

DIRI ANDA, maka yang kelima adalah PRESENTASI dari apa yang ada 

dalam diri anda… 
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Komunikator handal dapat MENARIK dan MEMPENGARUHI orang lain 

dengan segera... 

 

dalam bahasa inggris disebut INFLUENCE! 

 

Tapi bukan Influence yang TRICKY ya… melainkan Influence yang REAL!!! 

 

Inilah kunci dari Social Intelligence atau Kepintaran Sosial serta esensi dari 

Karisma... 

 

Tapi ingat, semua itu berasal dari DALAM!!! 

 

HANYA ADA 4 TOOLS untuk menjadi Komunikator Unggul... (khususnya 

untuk Wanita) 

 

- Story Telling = Kunci BerSosial 

- Flirting = Kunci Membangun Chemistry 

- Kino = Kunci Membangun hubungan Fisik 

- Gambit = Kunci menjadi FUN 

 

6. Yang terakhir adalah DOING your VALUE! 

 

Untuk ini tidak ada contoh yang lebih dekat selain DIRI SAYA SENDIRI!... 

Bro, saya dikenal sebagai orang yang OVER GIVING!!! Atau TERLALU 

BANYAK MEMBERI!!! 

 

Banyak kerabat dan sahabat saya berkomentar bahwa saya TERLALU 

BANYAK memberikan hal-hal gratis baik itu materi seminar, pengalaman, 

konsultasi dll dll… mereka sepertinya khawatir jika saya memberikan 

TERLALU BANYAK, nanti saya akan KEHABISAN MATERI dan saya TIDAK 

PUNYA VALUE LAGI!!! 
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Sah sah saja jika mereka berfikir seperti itu… tapi saya ingin sampaikan 

bahwa saya tidak akan pernah kehabisan materi karena kita tidak akan 

pernah berhenti BELAJAR… 

 

Sebetulnya tidak ada yang namanya MASTER karena kita semua akan 

terus belajar dan belajar… 

 

Walaupun saya over giving dan kadang lupa waktu dalam membuat 

materi yang menyebabkan bro SIN ngomel-ngomel kalo sampe saya 

sakit, (what a great manager...) saya mem-praktekan DOING my VALUE... 

 

Jika Value materi yang saya bagikan secara gratis saja sangat 

membantu, apalagi Value materi yang harus Anda bayar? 

 

Dalam dunia marketing disebutkan: 

 

Focus on your SERVICE, Money will Follow… 

Focus on MONEY, you got NOTHING… 

 

Hal sedemikian sama juga dengan pembelajaran Pria Idaman, yaitu: 

 

Focus on YOUR VALUE, WOMAN will FOLLOW 

Focus on TRICKING the WOMAN, You will LOST both the WOMAN and 

YOUR VALUE 

 

Mungkin dengan TRIK atau TOPENG SILAU BERKILAUAN anda bisa CEPAT 

mendapatkan Wanita… tapi dengan CEPAT pula anda kehilangan si 

Wanita dan VALUE PALSU anda! 
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Membangun VALUE anda dari dalam adalah HAL YANG TIDAK MUDAH!, 

Hal ini membutuhkan waktu lebih lama serta KESABARAN yang cukup… 

tapi ITULAH KUNCI untuk KEBAHAGIAAN SEJATI baik untuk Anda dan si 

Wanita… 

 

Value Anda secara otomatis akan MEMBELA Anda melawan semua 

RINTANGAN dan KEGAGALAN!... 

 

Fokuskan diri anda untuk MEMBANGUN VALUE yang SESUNGGUHNYA… 

 

dan tanpa anda sadari, anda akan dikelilingi oleh Wanita-Wanita yang 

dulunya anda pikir mustahil untuk anda dapatkan… 

 

Mengapa begitu? 

 

Karena Definisi Value adalah: 

NILAI yang MENARIK orang lebih dekat kepada anda… TANPA KECUALI! 

 

Wanita Idaman  adalah “Value External” HASIL dari “Value Internal” yang 

ada di dalam Karakter Pria Idaman! 

 

You are Priceless and You know it!, 

xRoN 
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Fake it Till you Make It… 
 

Siapa yang pernah denger kata-kata Fake it Till you Make it? 

 

Komentar gue soal ini adalah: 

 

ITS BULSHIT!!!... 

 

Dont FAKE things out!... JUST MAKE IT CAUSE YOU MAKE IT!... 

 

Mungkin sebagian orang berfikir FAKE disini adalah mem-fake RESULT 

seakan akan udah jadi Pria Idaman… 

 

Tapi itu salah… 

 

Yang harusnya dilakukan adalah MAKE IT NOW CAUSE I MAKE IT!!! 

 

FAKE it disini bukan faktor EXTERNAL… tapi FAKTOR internal!!!... yaitu 

MINDSET… 

 

Jadi mindset TIDAK BISA DI FAKE!!!... 

 

Ada study yang menyatakan bahwa otak kita tidak dapat membedakan 

mana hal yang kita bayangkan, mimpikan dan kejadian nyata yang 

sebenarnya… 

 

Nah hal ini juga terjadi pada saat sesi “tweaking the mind” di seminar pw 

bandung kemarin… 

 

Salah satu peserta yaitu “H” mendapatkan RESULT INSTANT! Karena dia 

tidak FAKE IT melainkan MAKE IT!... 
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Yang tadinya kaku dan tidak bisa ngomong jadi LANGSUNG bisa cerita 

bersemangat, menarik dan penuh animasi… 

 

Dilain sisi ada juga orang yang FAKE IT dan dapat dilihat hasilnya tidak 

seperti yang MAKE IT… 

 

Hmm… think about that… 

 

Mindset adalah control dari setiap action kita… 

 

so, just remember this words: 

 

I CAN BE ANYTHING RIGHT HERE, RIGHT NOW!... ALL I HAVE TO DO IS SNAP 

MY FINGER… 

 

Hard to believe? 

 

So MAKE IT!!! Don’t FAKE IT!!! 

xRoN 
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MENGHADAPI KRITIK ORANG LAIN 
 

Hi Guys... 

 

Pernahkah kalian di kritik didepan publik atas sesuatu yang kalian 

lakukan? 

 

Kedewasaan berfikir menuntut kita untuk menghadapi kritik, bukan malah 

menghindarinya. Kita harus selalu siap untuk menghadapi kritik demi 

mencari JALAN KELUAR bukan untuk mencari siapa yang BENAR dan 

siapa yang SALAH atau siapa yang PINTAR dan siapa yang BODOH. 

 

Dilihat dari sudut pandang psikologi, orang cenderung mengkritik orang 

lain karena beberapa hal, yaitu: 

 

- Mereka ingin mendorong anda untuk lebih maju 

- Mereka melihat sesuatu yang salah dari apa yang anda lakukan 

- Mereka ingin menguji anda 

- Mereka iri dengan kesuksesan anda 

- Mereka ingin menjatuhkan anda 

- Mereka ingin mencari perhatian orang lain untuk dianggap lebih pintar 

dari anda 

- Mereka tipe orang yang selalu mencari pertentangan 

 

Nah lalu bagaimana caranya menanggapi kritik? 

 

Pertama-tama, jangan langsung membela diri anda dan menganggap 

semua kritik itu salah. Dengarkan dulu kritiknya dan mengerti apa 

maksudnya. 
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Kedua, anda harus pandai-pandai meng-analisa mengapa anda dikritik 

sebelum anda menanggapi kritik tersebut. 

 

Jika anda yakin anda dikritik karena si pengkritik ingin mendorong anda 

untuk lebih maju, terima saja kritikan mereka. Karena pada dasarnya itu 

adalah saran yang anda butuhkan untuk terus berkembang. 

 

Jika anda yakin anda dikritik karena si-pengkritik melihat sesuatu yang 

salah dari apa yang anda lakukan, jujurlah pada diri anda sendiri... 

mungkin memang benar anda salah dan anda secara tidak sadar 

melakukannya. 

 

Akuilah kesalahan anda dan berterimakasihlah kepada mereka yang 

meng-kritik anda, Karena mereka telah menyadarkan anda akan 

kesalahan anda sendiri yang mungkin dapat berakibat fatal untuk 

anda... 

 

Jika anda yakin bahwa kritik mereka adalah kritik yang sebetulnya untuk 

menguji anda, Jawab saja kritikan mereka dengan jujur... Tentu integritas 

dan kemampuan anda akan terlihat jelas. Jika si peng-kritik puas dengan 

jawaban anda, maka diapun akan mengakui bahwa anda memang 

memiliki integritas dan kemampuan. 

 

Kalau kritik diatas dinamakan kritik yang membangun, ini dia yang 

dinamakan kritik yang menghancurkan: 

 

- Mereka iri dengan kesuksesan anda 

- Mereka ingin menjatuhkan anda 

- Mereka ingin mencari perhatian orang lain untuk dianggap lebih pintar 

dari anda 

- Mereka tipe orang yang selalu mencari pertentangan 
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Untuk menghadapi orang seperti ini adalah dengan TIDAK 

MENGHADAPINYA. 

 

Bukan berarti anda menghindar, 

 

Tapi tidak terlalu mendengarkan semua kritikan kosong mereka... 

Tetaplah pada jalur anda dan lakukan semua rencana anda. Jangan 

takut akan reaksi buruk publik, karena publik juga sudah pasti MENGERTI 

kalau kritikan tersebut hanyalah kritikan kosong. 

 

Jangan biarkan emosi anda terpancing untuk mempermasalahkan kritik 

yang hanya membuang waktu percuma. Beri saja jawaban yang 

menurut anda wajar dan perlu. Kalau si-pengkritik tetap mencari-cari 

kesalahan anda, katakan saja anda tidak punya waktu untuk 

menanggapi kritikan yang tidak membangun. Jika mereka tetap meng-

kritik, abaikan saja mereka. Inilah saatnya menerapkan prinsip “silence is 

gold” atau “diam itu emas”. 

 

Setelah anda tau kenapa orang cenderung mengkritik orang lain, anda 

juga perlu tau tentang lima tipe pengkritik, yaitu: 

 

- pengkritik LANGSUNG 

- pengkritik HALUS 

- pengkritik PENUNJUK ARAH 

- pengkritik TERENCANA 

- dan pengkritik NGACO 

 

Pengkritik LANGSUNG 

Pengkritik ini biasanya langsung mengemukakan kritik mereka tanpa 

basa-basi tidak peduli anda suka atau tidak. 
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Contoh: Saya tidak suka anda begini begitu karena hal ini dan itu! 

 

Ada baiknya anda menjawab kritikannya secara LANGSUNG juga. 

Karena tipe peng-kritik ini adalah orang-orang yang lebih suka 

keterbukaan dan sesuatu yang langsung. 

 

PENGKRITIK HALUS 

Pengkritik halus biasanya pintar berbasa-basi dan suka memuji anda. 

Tetapi dibalik pujiannya itu, dia selipkan kritik pedas. 

 

Contoh: Wah bagus juga post anda. Saya setuju dengan semua yang 

anda katakan, tapi bagian yang ini sepertinya begini dan begitu deh, 

yang ini menunjukan bahwa anda itu orang yang begini dan begitu. 

menurut saya itu sangat buruk! Anda sangatlah jahat karena hal itu. Tapi 

secara keseluruhan bagus kok post anda. 

 

Anda lihat betapa ber-basa-basinya si pengkritik? Dan betapa dia 

memuji-muji anda? Untuk menghadapi peng-kritik seperti ini anda justru 

BISA mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Anda jawab 

semua kritiknya dan meng-IYA-kan semua pujiannya.  

 

Contoh: Menjawab kritik anda, Jawaban saya adalah begini dan begitu. 

oh ya, dan Terimakasih juga atas pujian anda. Semua pujian yang anda 

katakan sangat benar sekali tentang saya dan saya hargai itu. 

 

Hmmm. Manis bukan? 

 

Pengkritik PENUNJUK ARAH 
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Nah pengkritik yang satu ini sangatlah lucu, karena si pengkritik 

sebetulnya bukan ingin mengkritik, tapi menunjukan arah kearah 

pemikiran yang dia mau... 

 

Contoh: Saya tidak suka yang ini dan itu dan yang ini juga. SEHARUSNYA 

SEPERTI INI, itu, begini, begitu! 

 

Untuk menanggapi tipe pengkritik ini anda harus jeli... Apakah ARAH yang 

ditawarkan menguntungkan anda atau tidak? Jika bagus ambil, jika 

tidak, katakan saja anda tidak bisa mengikuti CARA si pengkritik karena 

anda dan si pengkritik mempunyai kriteria dan cara berfikir yang 

berbeda. 

 

Pengkritik TERENCANA 

Hati – hati dengan yang satu ini, si-pengkritik akan selalu setuju dengan 

semua perkataan anda sampai dia menemukan celah kelemahan anda 

yang akan dibuat menjadi sebuah kritik yang fatal dan mematikan untuk 

anda! 

 

Pengkritik NGACO 

Hahaha... kalau pengkritik ini akan mengkritik hal-hal yang sebetulnya 

tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang anda lakukan alias ngaco. 

Biasanya si pengkritik cuma cari-cari perhatian orang atau ikut-ikutan 

pengkritik lain untuk mengkritik anda... Jadi abaikan saja mereka. 

 

Semoga Berguna... 

xRoN 
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Komunikasi dan Karisma 
 

Okey, Kita akan berbicara tentang KARISMA dan CARA BERKOMUNIKASI. 

 

apa sih karisma? 

 

Ada orang yang PINTAR dapat berbicara berjam-jam dengan berbagai 

fakta dan bukti tapi sulit untuk mendapatkan simpati / empati yang  

menyentuh hati orang lain... 

 

Sedangkan ada orang yang TIDAK TERLALU PINTAR dan tidak terlalu 

banyak bicara tapi dapat memenangkan simpati dan dukungan dari 

orang banyak. 

 

Pernah liat Soekarno pidato? 

itulah karisma... dia dapat MENGGERAKAN HATI orang banyak hanya 

dengan sedikit kata-kata... 

 

Banyak orang bingung APA ITU KARISMA. 

Jika kalian tanya kepada orang bagaimana supaya ber-KARISMA, 

mereka akan menjawab bahwa karisma itu BAWAAN DARI LAHIR yang 

TIDAK DAPAT DIPELAJARI. 

 

Anda sangat beruntung! Karena kita akan mempelajari apa itu karisma 

dan bagaimana membuat diri Anda menjadi orang yang penuh karisma. 

 

sedikit catatan, wanita sangat TERTARIK dengan orang yang berkarisma. 

 

Karisma = Daya Tarik yang Begitu kuat yang membuat ANDA MENARIK 
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Saya yang membuat sendiri definisi itu. Setuju tidak setuju, memang itulah 

karisma. 

Banyak teman-teman saya khususnya wanita berkata bahwa saya 

berkarisma... dan lucunya mereka mengatakan itu pada saat saya 

sedang menceritakan cerita tentang KEKURANGAN saya atau cerita 

yang MEMPERMALUKAN diri saya, bukan pada saat saya 

MENYOMBONGKAN DIRI atau berbicara tentang KELEBIHAN yang saya 

miliki (bahasa inggrisnya BRAGGING). 

 

Soekarno berbicara sangat berapi-api, 

Oprah berbicara penuh Perasaan, 

Beberapa musisi berkarisma seperti Elvis Presley, Kurt Cobain, Bono dan 

Frank Sinatra membawakan lagu mereka dengan cara yang berbeda, 

 

Mereka adalah orang-orang yang BERKARISMA dengan caranya masing-

masing... tapi perhatikan ada beberapa kesamaan yang dimiliki oleh 

orang-orang yang berkarisma... 

 

yaitu CARA MEREKA BERKOMUNIKASI. 

 

Komunikasi itu bukanlah KATA-KATA yang anda katakan, Komunikasi itu 

lebih rumit dari itu. 

 

Komunikasi terdiri dari 4 Level, yaitu: 

 

- KONTEKS (context) 

- KOMUNIKASI META (meta communication) 

- KOMUNIKASI (communication) 

- KONTEN (content) 
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Kebanyakan orang terlalu memperhatikan level paling bawah yaitu 

KONTEN dan melupakan level yang justru LEBIH EFEKTIF yaitu KONTEKS. 

Orang-orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja berfokus pada 

CONTEXT pasti akan lebih ber-KARISMA. 

 

karena hal ini terlalu panjang untuk dibahas, maka kali ini saya hanya 

akan membahas 2 level yang cukup penting yaitu: KONTEN dan 

KOMUNIKASI. 

 

Kata-kata yang anda ucapkan, EFEKNYA hanya 8%. 

Cara anda MENGUCAPKAN kata-kata tersebut melalui INTONASI SUARA, 

RAUT WAJAH dan BODY LANGUAGE (bahasa tubuh) anda EFEKNYA 

adalah 92%. 

 

bayangkan, 92%... Jadi kata-kata anda HAMPIR TIDAK ADA ARTINYA!... 

sedangkan INTONASI, RAUT WAJAH dan BODY LANGUAGE itu HAMPIR 

MENJADI SEGALANYA! 

 

hmmm... menarik bukan? 

 

Jika saya katakan "saya tidak sedih" tapi muka saya tertunduk, mata saya 

mengeluarkan air mata dan nafas saya terhisak apakah anda percaya 

bahwa saya tidak sedih? 

 

Jika saya katakan "saya tidak marah" tapi saya mengatakannya dengan 

nada sangat tinggi, mata saya merah, muka saya beringas dan body 

language saya seakan-akan akan menerkam anda apakah anda 

percaya bahwa saya tidak marah? 
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TENTU TIDAK!... karena kata-kata yang saya ucapkan hanya 8% bukan? 

sedangkan komunikasi sebenarnya dan yang SEJUJURNYA terlihat dari 

yang 92% itu yaitu INTONASI, RAUT WAJAH dan BODY LANGUAGE. 

 

INGAT INI WANITA 10x LEBIH BAIK DALAM MEMBACA BODY LANGUANGE 

dan EKSPRESI WAJAH daripada PRIA. itu sudah bawaan lahir mereka. 

baca buku "the female brain" dan "why men never remember & woman 

never forget". 

 

Wanita bahkan BISA TAU apa tujuan anda SEBELUM ANDA 

MENGUCAPKAN APA-APA!. 

 

Hati-hati dengan BODY LANGUAGE ANDA!... 

 

Coba pergi ke tempat yang ramai seperti mall dan daerah perkantoran. 

Lihat orang-orang disekeliling anda. Lihat Body Language mereka, cara 

mereka berjalan, menatap dan berbicara. Anda pasti LANGSUNG TAU 

yang mana BOS dan yang mana ANAK BUAH! Mana yang MALU-MALU 

dan Mana yang TEGAS. Mana yang SUKSES dan mana yang STRESS 

hanya dari BODY LANGUAGE MEREKA!  

 

Body Language yang bagaimana yang membuat wanita TERTARIK? 

 

- Terbuka 

- POWERFUL 

- Percaya diri (bukan KELEBIHAN PERCAYA DIRI YA! beda lho!) 

- Tegas / Memimpin 

- Melindungi 

- Nyaman / Tidak Kaku 

- Tidak CONDONG KEDEPAN (ini sangat menakutkan bagi wanita) 

- Santai dan CONDONG ke belakang (Lihat kalau BOS anda duduk!) 
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- Tatapan mata yang BERKARISMA (kita akan bahas nanti) 

- dan masih banyak lagi (kita akan bahas lain kali) 

 

bayangkan jika anda melihat bos anda yang BIASANYA duduk santai 

dan CONDONG KEBELAKANG seperti ini, 

  

tiba-tiba menjadi CONDONG KEDEPAN dan seperti ini, 

 

akankah anda merasa aneh? 

 

> Condong ke belakang berkomunikasi 

LANGSUNG ke EMOSI bahwa anda orang yang 

POWERFUL. 

 

> Condong kedepan menunjukan bahwa ANDA 

adalah PENGIKUT yang lebih LEMAH. 

 

Wanita pada dasarnya adalah makhluk yang lebih lemah dari Pria. 

Sudah tugas kita para Pria untuk MELINDUNGI MEREKA. 

 

Secara TIDAK SADAR EMOSI Wanita menginginkan Pria seperti itu, (walau 

banyak yang tidak mengakuinya karena mereka pasti menjelaskan 

secara LOGIKA). 
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Wanita akan JAUH lebih TERTARIK kepada pria yang POWERFUL yang 

dapat melindunginya (bukan yang sok jagoan ya!). 

 

dan Wanita dapat melihat itu semua melalui body language anda. 

 

Body language yang POWERFUL bukan berarti anda harus BEROTOT 

BESAR, orang kurus pun dapat terlihat POWERFUL jika body language nya 

benar. 

 

Coba perhatikan para PRIA macho... bahkan body language para Pria 

Macho yang biasanya KUAT ini bisa berubah saat berbicara dengan 

wanita idaman mereka. aneh bukan? 

 

Jadi jika anda sedang makan malam dengan "gebetan" anda, jangan 

menunjukan body language yang MENYERAMKAN seperti ini 

 

 
 

Karena Wanita akan secara OTOMATIS ILFIL! (ilang feeling) 

 

Tunjukanlah body language yang santai, cool dan powerful. Tunjukan 

juga dengan body language anda bahwa ANDA yang MENG-AUDISI 

Wanita tersebut, bukan si WANITA yang MENG-AUDISI anda. seperti ini, 
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Maka Wanita secara OTOMATIS akan TERTARIK dengan anda. 

 

Anda ingin LATIHAN? bagus! saatnya Praktek! 

 

tapi anda harus janji untuk MELAKUKANNYA! 

 

Carilah tempat yang ramai dan banyak wanita cantik seperti di mall, 

coffee shop, toko buku atau cafe. Bagi anda yang biasa menggunakan 

jam tangan, lepaskan jam tangan anda. 

Pergi ke 10 Wanita yang menurut anda cantik dan katakan kepada 

mereka satu per satu, 

 

"hey, sekarang jam berapa ya?" (body language anda harus menunjukan 

anda HANYA bertanya jam) 

 

dijawab sekarang jam sekian sekian 

 

"Lu Tau nga? gue punya sesuatu buat lu... yang bakal bikin hidup lu 

tambah seru... dan lu belum pernah ketemu kaya gini sebelumnya. yang 

jelas gue nga nawarin kartu kredit apalagi mlm... gue kasih tau lu, tapi lu 

kasih tau dulu nama lu... nama lu siapa?" 

(gunakan body language percaya diri dan cool) 



 106 

 

Si wanita menjawab "nama saya nancy... trus apa yang lu mao kasih?" 

 

"gue ga bilang kasih tau sekarang kan? gini deh, gue buru-buru, lu kasih 

nomor hape lu nanti gue telpon lu dan gue kasih tau... ok nancy?" 

(dengan body language yang menandakan anda akan pergi) 

 

Kalo dapat nomor hp nya, terserah mau diapain... asal jangan diteror ya! 

Kalo belum berhasil, lihat lagi apa yang salah dengan body language, 

ekspresi wajah dan intonasi suara lu. 

 

Biasanya saat - saat pertama pasti lu pada grogi en gemeteran deh... ga 

pa pa... itu wajar... lama-lama juga ilang kalo kita terus latihan. 

 

COBA dan LIHAT apa yang terjadi. 

 

LIHAT GAMBAR BODY LANGUAGE SAYA saat melakukan latihan seperti 

diatas, www.pencinta-wanita.com/demo.html 

 

DENGAR INTONASI SUARA SAYA saat mengucapkan kata-kata diatas. 

www.pencinta-wanita.com/media/pencinta-wanita.com_voice_1.mp3 

 

Next Post kita akan gali lagi tentang KARISMA. 

xRoN 
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Menghadapi Penyakit yang MENGHALANGI langkah 

anda… 
 

Penyakit yang paling MENYAKITKAN adalah pada saat anda 

MEMBERIKAN kebebasan anda kepada orang lain untuk mereka 

kendalikan… 

 

Banyak orang begitu TAKUT di NILAI jelek oleh orang lain… 

 

Mereka serasa TERPENJARA didalam ketakutan mereka akan PENILAIAN 

orang lain menyebabkan mereka harus Jaga Image dan tidak bebas 

untuk meng-ekspresikan diri mereka sendiri. Itulah beban batin yang amat 

sangat menyakitkan!… 

 

Mereka terlalu peduli dengan apa yang orang lain katakan tentang 

mereka, walaupun  sesungguhnya orang lain tidak se-peduli itu akan apa 

yang mereka katakan! 

 

“Saya sih maunya X… tapi dia bilang harus Y… trus menurut yang lain 

yang bagus itu sebenernya Z… ya gimana ya?... ya udah lah saya mah 

nurut aja apa kata orang!” 

 

Jika anda masih berfikir dan bertingkah laku seperti robot yang 

dikendalikan oleh remote control yang dipegang orang lain, anda tidak 

akan pernah nyaman, maju, bahagia, apalagi mendapatkan apa yang 

anda mau! 

 

Jika apa yang anda inginkan SEJALAN dengan apa yang orang lain 

inginkan, maka orang lain akan menilai anda sebagai orang yang BAIK. 
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Tapi jika apa yang anda inginkan TIDAK SEJALAN dengan apa yang 

orang lain inginkan, apapun penjelasan yang anda berikan, mereka 

akan menilai anda sebagai orang yang BURUK. 

 

Jangan biarkan HIDUP anda dikendalikan oleh orang lain… ingat itu!… 

mungkin anda pikir orang-orang tersebut lebih tau mana yang TERBAIK 

untuk anda… tapi itu TIDAK BENAR!... Andalah yang tau MANA yang lebih 

baik untuk diri anda sendiri… 

 

Terima semua opini, pendapat, masukan, kritik dan saran… tapi anda 

yang HARUS menentukan mana yang terbaik untuk diri anda karena 

anda BERTANGGUNG JAWAB sepenuhnya atas semua yang terjadi 

dalam hidup anda! 

 

Saya akan berikan TIPS yang begitu dasyat yang telah mempengaruhi 

SELURUH HIDUP SAYA SECARA PRIBADI… 

 

Pada saat saya mulai menggunakan hal yang saya akan bagikan ini, 

hidup saya berubah total… Saya menjadi lebih baik, Saya selalu 

mendapatkan hasil yang saya inginkan, Saya merasa lebih nyaman, 

Bahagia dan Selalu Bersemangat! 

 

Pertama, Buatlah KEPASTIAN untuk sesuatu (take a STAND for something!) 

 

Hindari AREA ABU-ABU … pilih dan benar-benar pilih salah satu: HITAM 

atau PUTIH... Apapun itu, anda harus membuat KEPASTIAN terlepas dari 

APAPUN yang orang lain inginkan atau NILAI… 

 

Ingat!... Terima semua masukan, tapi anda yang harus MEMUTUSKAN! 
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PUA favorit saya yaitu Brent mempunyai satu kalimat yang sangat bagus, 

yaitu: 

“When you Speak Passionately about Something, people listen… and it 

doesn’t matter if they agree or disagree with you, they RESPECT the fact 

that you take a STAND for something… and that is POWERFUL!” 

 

Kedua, cari LINGKUNGAN dan KOMUNITAS yang SEJALAN dengan anda! 

 

Ada begitu banyak KOMUNITAS baik itu online maupun offline… jika anda 

TERJEBAK di satu lingkungan atau komunitas yang TIDAK mendukung 

anda, maka CARILAH komunitas yang mendukung anda… maka 

andapun akan lebih cepat dan lebih efektif dalam meraih apapun yang 

anda inginkan… 

 

Jika anda BELUM tergabung dalam komunitas apapun, CARILAH dan 

BERGABUNGLAH dengan komunitas yang sejalan dengan apapun yang 

anda tuju! 

 

Hal yang PALING SULIT dilakukan adalah pada saat KELUARGA anda 

TIDAK MENDUKUNG apa yang anda ingin capai!... 

 

Hal itu kejadian dengan saya dan saya TAU rasanya! 

 

Lalu bagaimana menyikapinya? 

 

Ada keluarga yang OPEN MINDED dan aja juga keluarga yang 

KONSERVATIF… 

 

Nah jika keluarga anda open minded, maka menurut saya anda hanya 

harus bisa menjelaskan kepada keluarga anda se-bijak mungkin akan 

apa yang anda inginkan. itu saja! 
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Dilain pihak jika keluarga anda adalah keluarga yang konservatif, maka 

ini agak rumit!... banyak teman-teman saya sampai nge-kost dan bahkan 

diusir dari rumah karena keinginan mereka untuk menjadi musisi, bukan 

menjadi akuntan seperti yang di’inginkan keluarganya. 

 

Saya rasa yang perlu dilakukan untuk keluarga yang konservatif adalah 

TUNJUKAN HASIL akan hal yang anda lakukan! Maka perlahan tapi pasti 

mereka akan membuka diri… 

 

The Best WAY you could find to GET whatever you TRULY WANT is by 

knowing YOUR OWN WAY! 

 

Ketiga, BANTULAH maka anda akan di BANTU… 

 

Bagikan semua pengalaman dan pemikiran anda kepada banyak orang 

yang SEJALAN dengan anda... bantulah orang-orang untuk menjadi lebih 

baik terlepas dari TUJUAN APAPUN selain MEMBANTU MEREKA secara 

SUNGGUH-SUNGGUH... 

 

Percaya tidak percaya, jika anda membantu orang lain, maka secara 

OTOMATIS bantuan yang LEBIH BESAR akan datang kepada anda tanpa 

anda minta atau sadari! 

 

Keempat, hindari PERDEBATAN dengan orang-orang yang ingin 

menjatuhkan Anda… 

 

Banyak orang yang CEPAT iri hati melihat kesuksesan seseorang. Tidak 

perlu ditanya, itulah yang saya alami TERUS MENERUS… 
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Banyak orang yang IRI kepada saya INGIN menjatuhkan saya dan hal itu 

akan TERUS berlangsung sampai saya BERHENTI melakukan apa yang 

saya inginkan… 

 

Tapi apakah saya berhenti? Tentu TIDAK!... saya tidak akan berhenti!... 

 

Saya sadar bahwa semakin SUKSES anda, semakin BANYAK orang yang 

RESPECT kepada anda, dan semakin BANYAK pula orang yang 

MEMBENCI anda… itu sudah hukum alam! 

 

Yang perlu anda perhatikan adalah JANGAN memfokuskan perhatian 

anda kepada orang-orang yang MEMBENCI anda… tapi fokuskan 

perhatian anda kepada HASIL yang anda ingin capai BERSAMA orang-

orang yang mendukung anda! 

 

Lupakan BERDEBAT dengan orang-orang yang membenci anda karena 

perdebatan tersebut tidak akan pernah menemukan TITIK TEMU… tidak 

akan ada kesepakatan dari orang yang ingin menjatuhkan anda untuk 

AKHIRNYA mendukung anda… mungkin ada beberapa, tapi sebagian 

besar tentu tidak begitu! 

 

Bilang saja “whatever!” dan teruskan melangkah!... jangan biarkan 

mereka MENGHISAP energi, emosi dan pikiran anda! 

 

Kelima, BERSABARLAH… 

 

Manusia mempunyai sebuah “function” dan “program” di dalam 

kepalanya untuk MENYUKAI hal-hal instant dan hanya berfikir jangka 

pendek atau “short term”… 
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Sedangkan kita tau yang benar-benar menjamin kesuksesan dalam 

meraih HASIL yang kita inginkan adalah jangka panjang atau “long 

term”… 

 

Orang-orang yang memfokuskan pikiran nya untuk “long term” adalah 

orang-orang yang akan meraih sukses secara berkesinambungan! 

 

Tapi hal itu “agak” sulit dilakukan karena kita harus melawan NALURI 

DASAR kita sendiri yang memiliki “function” untuk lebih menikmati sesuatu 

yang instant! 

 

Kebanyakan orang TIDAK SABARAN dan merasa TIDAK ENAK kalau harus 

bersabar… itulah EMOSI!... dan kita HARUS melawan EMOSI kita sendiri… 

 

Kuncinya adalah KOMITMEN… 

 

Komitmen membutuhkan kesabaran yang luar biasa… dan orang yang 

mem-fokuskan pikiran, daya dan upaya nya untuk “long term” result dan 

terus BERKOMITMEN maka akan MENDAPATKAN apapun yang dia 

INGINKAN!... Dijamin!... 

 

Keenam, TAKE ACTION! 

 

Jangan hanya membaca, Jangan hanya bicara, Jangan hanya 

melamun, tapi LAKUKAN apa yang harus anda lakukan!... 

 

TAKE ACTION RIGHT NOW TO BE THE MAN THAT WOMAN LOVE! 

 

You are the Best and You KNOW IT!, 

xRoN 
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Introduction to Leadership 
 

Ok guys, sesuai REQUEST kalian untuk post tentang Leadership skill, maka 

saya membuat post ini sebagai INTRODUCTION tentang Leadership... 

  

Sebelum kita mulai, coba kalian Resapi dan Renungkan dua kalimat yang 

saya tulis ini: 

 

“You can NOT be ANYTHING… before you become YOURSELF”… 

“Kekuatan Sejati seorang Leader adalah Kebebasan untuk Memilih”… 

 

Beberapa hal yang HARUS anda ketahui untuk memperkuat Skill 

Leadership anda: 

 

Pertama, Jadilah PEMIMPIN untuk diri anda sendiri terlebih dahulu!... 

 

Jangan pikir bisa mempimpin dan menjadi petunjuk arah bagi orang lain 

jika anda sendiri tidak tau arah tujuan anda! 

 

Jangan pikir bisa menguasai Emosi Wanita jika anda sendiri belum 

menguasai Emosi Anda! 

 

Sudahkah anda mengatur hidup anda secara fisik, mental dan spiritual? 

Mampukah anda menahan gejolak emosi dan nafsu anda? 

 

Coba pikirkan itu baik-baik... 

 

Seorang PEMIMPIN yang baik harus MENGENAL DEKAT para 

pengikutnya… Jika anda adalah PEMIMPIN diri anda sendiri, sudahkah 

anda MENGENAL diri anda? 
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Seberapa banyak yang anda TAU tentang diri anda? 

Apakah anda tau berapa tinggi badan dan berat badan anda? 

Golongan darah anda? Visi misi anda? Keinginan terbesar anda? 

kekurangan dan kelebihan anda? 

 

Jika tidak, CARI TAU SEKARANG JUGA dan KENALI diri anda sebelum anda 

MEMIMPIN diri anda! 

 

Kedua, Jadilah orang yang BEBAS!... 

 

Jika anda bertanya kepada orang yang ingin KAYA tentang apa yang 

mereka inginkan, mereka akan menjawab: “KEBEBASAN FINANSIAL” 

 

Jika anda bertanya kepada orang yang ingin jadi SENIMAN tentang apa 

yang mereka inginkan, mereka akan menjawab: “KEBEBASAN BER-

EKSPRESI” 

 

Jika anda bertanya kepada orang yang ingin jadi PUA tentang apa yang 

mereka inginkan, mereka akan menjawab: “KEBEBASAN MEMILIH 

PASANGAN” 

 

Kita semua INGIN BEBAS! 

 

Ingat dan ucapkan ini dalam diri anda sendiri SETIAP HARI: 

 

“Jika SAYA ingin BEBAS, saya harus menjadi SAYA!” 

 

Saya ulangi: 

 

“Jika SAYA ingin BEBAS, saya harus menjadi SAYA!” 
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Bukan menjadi ORANG yang TEMAN SAYA inginkan!, 

Bukan menjadi ORANG yang ORANG LAIN inginkan!, 

Bukan menjadi ORANG yang PACAR SAYA inginkan!, 

Bukan menjadi ORANG yang KELUARGA SAYA inginkan!, 

 

“Jika SAYA ingin BEBAS, saya harus menjadi ORANG yang SAYA inginkan!” 

 

TERIMA semua kritik, saran dan pendapat orang lain HANYA sebagai 

BAHAN PEMIKIRAN… tapi INGAT, Jika ANDA ingin BENAR-BENAR BEBAS 

tanpa BEBAN dalam diri anda, ANDA harus menjadi ORANG yang ANDA 

inginkan!” 

 

Ketiga, BUATLAH KEPUTUSAN!... 

 

Napoleon Hill dalam bukunya Think and Grow Rich berkata: 

 

Orang yang kerap BERHASIL dalam hidupnya membuat KEPUTUSAN 

sangat CEPAT dan jarang melakukan perubahan! 

 

Orang yang selalu punya MASALAH dalam hidupnya membuat 

KEPUTUSAN sangat LAMBAT dan merubahnya setiap saat!… 

 

Mungkin anda adalah pemikir yang kritis dan mempunyai pendapat 

bahwa jika kita membuat KEPUTUSAN terlalu cepat, maka keputusan 

tersebut akan menjadi keputusan yang CEROBOH!... 

 

Tapi saya tegaskan bahwa TIDAK ADA YANG LEBIH CEROBOH selain TIDAK 

MEMBUAT KEPUTUSAN SAMA SEKALI… 
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Semakin banyak keputusan yang anda buat, semakin banyak 

KEMUNGKINAN dan KESEMPATAN yang akan anda dapatkan untuk 

mendapatkan HASIL yang anda inginkann! 

 

Jadi jika anda sering mengalami kegagalan, coba lihat lagi, apakah 

anda lambat dalam membuat keputusan? 

 

Dan jika anda sudah membuat sebuah keputusan, apakah anda 

BERKOMITMEN dengan keputusan yang anda buat atau anda 

merubahnya setiap saat? 

 

Anda tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan anda jika anda 

merubah tujuan anda setiap saat! 

 

Keempat, HENTIKAN MENYALAHKAN dan mulailah BERTANGGUNG JAWAB 

(Stop Blaming and Take Responsibility) 

 

Coba pikirkan baik-baik… 

 

Jika ada sesuatu yang BAIK terjadi di KANTOR, apa yang dilakukan para 

karyawan didepan Bos nya? Sudah tentu CARI MUKA dan berkata “itu 

semua terjadi karena saya Bos!...” mereka semua INGIN dianggap 

bertanggung jawab atas semua KEBAIKAN yang ada di kantor... 

 

Tapi jika sesuatu yang BURUK terjadi apa yang para karyawan lakukan 

didepan Bos nya? Sudah tentu SALING MENYALAHKAN satu sama lain 

dan berkata “itu SALAH DIA Bos!!!... saya ga bertanggung jawab lho atas 

itu!...” mereka semua LARI dari tanggung jawab jika hal yang BURUK 

terjadi!... 

 

Apakah anda salah satu orang seperti itu? 
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Jika YA, maka sudah dapat dipastikan bahwa anda adalah orang yang 

SULIT untuk maju! 

 

Ingat, ingat dan selalu ingat! 

 

Apapun yang terjadi dalam hidup anda, BAIK atau BURUK, hentikan 

menyalahkan orang lain, hentikan menyalahkan kondisi anda, hentikan 

menyalahkan lingkungan anda apalagi MENYALAHKAN DIRI ANDA 

SENDIRI!... 

 

Ada yang bilang jika terjadi hal buruk kepada anda maka SALAHKAN diri 

anda karena apapun yang terjadi dalam hidup anda, andalah yang 

membuatnya... jadi kesalahan ada pada anda! 

 

Ada juga yang bilang jika terjadi hal buruk kepada anda maka JANGAN 

PERNAH SALAHKAN diri anda, karena jika anda menyalahkan diri anda, 

maka anda akan kehilangan kepercayaan diri anda... 

 

Apapun itu, saya tidak sependapat dengan kedua hal diatas... 

 

Yang saya PERCAYAI adalah STOP MENYALAHKAN dan MULAI 

BERTANGGUNG JAWAB... 

 

Apapun yang terjadi dalam hidup anda baik dari faktor internal maupun 

eksternal, anda tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena YANG 

SUDAH BERLALU tidak bisa DIULANG KEMBALI!... 

 

Yang anda perlu lakukan adalah BERTANGGUNG JAWAB dan mengambil 

tindakan untuk menjadikan segalanya menjadi LEBIH BAIK!... 
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Entah kenapa banyak orang yang MALAS jika bersangkutan dengan 

TANGGUNG JAWAB… 

 

Tanggung Jawab disini adalah tanggung jawab atas DIRI ANDA SENDIRI! 

 

Apapun yang terjadi dalam hidup anda adalah tanggung jawab anda! 

 

Jika terjadi sesuatu kepada diri anda, maka orang yang anda BUTUHKAN 

untuk berkonsultasi akan selalu TERSEDIA! Karena orang itu adalah ANDA! 

 

Orang yang memegang Tanggung Jawab atas dirinya sendiri, adalah 

orang yang memegang kendali TAKDIR hidupnya... 

 

Orang yang selalu menyalahkan TAKDIR adalah orang yang akan terus 

MENGALAMI takdir yang sama! 

 

Kelima, Hadapi Konflik! 

 

Apa? KONFLIK? Tidak tidak… saya tidak mau tau soal konflik!... 

 

Justru anda HARUS tau soal konflik… karena konflik TERJADI setiap saat, 

setiap hari dalam hidup anda... 

 

Konflik bukan hanya dengan orang lain saja, tapi juga konflik dengan diri 

anda sendiri! 

 

Yang sudah membaca eBook saya pasti sudah mengetahui bahwa otak 

kita saling KONFLIK satu sama lain, baik itu logika kita, emosi kita maupun 

fisik kita... 
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Banyak orang MENGHINDARI konflik karena mereka takut jika mereka 

menghadapi konflik, maka konflik tersebut akan menyusahkan mereka 

atau berbuntut melahirkan konflik baru! 

 

Jika itu MINDSET anda, RUBAHLAH sekarang juga! 

 

Seperti yang saya tegaskan di poin sebelumnya bahwa anda 

bertanggung jawab atas diri anda sepenuhnya. Oleh karena itu andapun 

HARUS bertanggung jawab atas KONFLIK yang SUDAH PASTI DATANG 

kepada anda setiap saat!... 

 

Jangan lari dari konflik... tapi hadapi konflik tersebut UNTUK MENEMUKAN 

SOLUSI! Bukan memperkeruh atau melahirkan konflik baru! 

 

Jika anda melatih diri anda untuk menghadapi konflik baik itu konflik 

internal maupun eksternal, maka HIDUP ANDA AKAN JAUH-JAUH LEBIH 

BAIK!... 

 

Ingat dan selalu ingat… hadapi konflik bukan untuk sok sok jagoan, 

bukan untuk show-off, bukan karena tempramen dan emosi, tapi untuk 

MENCARI SOLUSI! 

 

Yang akan anda temui pada saat anda MAMPU menghadapi banyak 

konflik adalah ORANG-ORANG AKAN MEMBAWA KONFLIK MEREKA 

KEPADA ANDA UNTUK DIPECAHKAN!... 

 

Secara otomatis anda akan menjadi KONSULTAN!... 

 

Jadi bukan hanya anda dapat berguna bagi diri anda sendiri, tapi juga 

orang lain! 
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Isn’t that AMAZING? 

 

It is… :) 

 

Keenam, berfikirlah secara DEWASA dan MANDIRI 

 

Dr. Steven Covey dalam bukunya “the 7 habits of highly effective people” 

menjelaskan tentang “maturity continuum” yaitu Kedewasaan Berfikir 

yang menjadikan kita lebih Efektif… 

 

Seperti semua yang sudah saya kemukakan, dalam hal kedewasaan ada 

tiga HAL yang harus kita sadari… 

 

Yaitu DEPENDENT atau ketergantungan, INDEPENDENT atau kemandirian 

dan INTER-DEPENDENT atau kerjasama. 

 

Dependent (ketergantungan) adalah: kita BUTUH orang lain untuk 

mendapatkan apa yang kita mau… 

 

Independent (kemandirian) adalah: kita MAMPU mendapatkan apa 

yang kita mau TANPA bantuan orang lain… 

 

Inter-dependent (kerjasama) adalah: kita MAMPU mendapatkan apa 

yang kita mau dengan KERJASAMA orang lain tanpa TERGANTUNG 

dengan orang tersebut... 

  

Dr. Steven Covey juga berkata bahwa kita TIDAK AKAN PERNAH BISA 

menjadi INTER-DEPENDENT jika kita BELUM MENJADI INDEPENDENT... 

 

Dengan kata lain kita tidak akan pernah BEKERJA SAMA dengan orang 

lain, jika kita BELUM MANDIRI... 
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Setelah saya pikir-pikir, hal itu sebetulnya dapat di-aplikasikan kedalam 

hal sehubungan dengan Wanita... kita tidak akan pernah bisa menjalin 

RELATIONSHIP (inter-dependent) yang indah, jika kita masih NEEDY 

(dependent) dengan si Wanita tersebut... 

 

Saya sarankan beli buku “the 7 habits of highly effective people” dan 

pelajari benar-benar buku itu... 

 

Spend your little money for ONE GREAT KNOWLEDGE!... it’s ABSOLUTELY 

worthed! 

 

Well guys, kita akan membahas lebih dalam dan lebih dalam lagi 

tentang Leadership di post-post berikutnya... 

 

Hope you enjoy this post… 

 

Love, 

xRoN 
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Darimana datangnya INSPIRASI? 
 

Saya tertarik membuat Post yang satu ini karena beberapa waktu yang 

lalu ada yang seseorang yang membaca thread saya di [URL] dan 

bertanya kepada saya tentang darimana datangnya inspirasi untuk 

membuat wanita TERTARIK dengan saya? 

 

Sebetulnya topik ini sangat luas bukan hanya soal wanita, tapi seluruh 

kehidupan anda dapat berubah total jika anda menguasai hal ini… 

 

Apa itu inspirasi? 

 

Ada yang berfikir inspirasi itu adalah IDE, JAWABAN, AKAL atau ILHAM... 

 

Untuk menyatukan semua pendapat itu, saya membuat sendiri definisi 

saya untuk anda...  

 

Inpirasi adalah: 

 

1. JAWABAN untuk semua PERTANYAAN 

2. IDE yang menghasilkan sebuah KARYA 

3. AKAL untuk MENYELESAIKAN setiap MASALAH 

4. ILHAM yang menghasilkan sesuatu yang BARU 

 

Jadi jika anda mempunyai pertanyaan yang belum bisa anda jawab, 

anda pasti mencari inspirasi untuk menjawabnya baik itu pertanyaan 

tentang kehidupan, tentang hubungan, tentang diri anda sendiri, 

tentang orang lain atau tentang sebuah kasus… apapun itu, inspirasi 

adalah hal yang anda perlukan untuk jawaban yang anda cari… 

kadang anda mencari jawaban anda dengan bertanya ke orang lain… 
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ada yang memberikan jawaban yang menjawab pertanyaan anda, ada 

juga yang malah mengacaukan pikiran anda. 

 

Inspirasi juga merupakan ide yang muncul dan membentuk karya seni 

seperti komposisi lagu yang indah didengar, puisi atau film yang 

menarik… ide juga dapat berbentuk karya ilmiah seperti mesin-mesin, 

alat-alat elektronik, audio/video atau banyak hal lainnya. 

 

Inspirasi juga amat sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan MASALAH 

yang anda temui setiap saat… banyak orang lebih baik “menghindar” 

dari masalah daripada menyelesaikannya… bagi mereka yang suka 

menghindar, bukannya masalah mereka berkurang, malahan masalah 

mereka bertambah banyak… ingat ini: apapun masalah anda, anda 

harus selesaikan itu!... dengan inspirasi yang menghasilkan solusi 

tentunya… bukan inspirasi yang malah menambahkan masalah… 

 

Inspirasi juga merupakan ilham tentang sesuatu… kadang-kadang pikiran 

kita buntu dan tiba-tiba saja muncul semacam “ilham” di kepala kita 

yang “meminta” kita untuk melakukan sesuatu yang kita tidak tau apa 

gunanya... tapi pada saat kita melakukannya, sesuatu tersebut 

merupakan hal baru yang menguntungkan kita… coba ingat Isac 

Newton yang terkenal sangat “bodoh” dan pada saat dia sedang duduk 

dibawah pohon, kepalanya tertimpa buah apel yang memberikan dia 

“ilham” untuk mempelajari ilmu fisika dan menghasilkan teori gravitasi. 

Bayangkan juga Einstein dengan “ilham” teori relativitasnya, Benjamin 

Franklin dengan “ilham” listriknya dan banyak para penemu yang ter-

ilhami secara tiba-tiba… 

 

Kembali lagi ke pertanyaan “darimana datangnya INSPIRASI” ? 

 

Jawabannya: tentu saja dari OTAK anda... 
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Nah jika itu jawabannya, mari kita lihat cara kerja otak manusia yang 

amat sangat “sempurna” untuk dapat melakukan apa saja JIKA ter-

inspirasi dengan BENAR... 

 

Seperti yang anda ketahui dari post saya terdahulu bahwa otak terbagi 3 

bagian yaitu: otak FISIK, otak EMOSI dan otak LOGIKA... dan dari 3 bagian 

itu terbentuklah 2 CARA KERJA otak dalam memproses informasi, yaitu: 

 

- Otak Sadar (concious) 

- dan Otak Bawah Sadar (un-concious) 

 

Otak Sadar bekerja atas “kesadaran” kita... dengan artian kita 

MEMUTUSKAN “action” apa yang kita harus lakukan... 

 

Sedangkan Otak Bawah Sadar bekerja “diluar kesadaran” kita... dengan 

artian semua “action” kita bekerja secara OTOMATIS jika dikontrol oleh 

Otak Bawah Sadar.  

 

Istilah trend nya adalah auto-pilot. 

 

Topik ini amat sangat menarik untuk dipelajari... dan juga sangat luas... 

karena jika benar-benar anda bisa kuasai, maka anda akan menemukan 

“emas” dari dalam diri anda yang amat sangat dasyat yang sulit saya 

ungkapkan dengan kata-kata karena kemampuannya terlalu LUAR 

BIASA... maka dari itu saya akan akan membuat eBook “momen inspirasi” 

yaitu tentang cara kerja otak yang saya akan hadirkan untuk anda 

segera! 

 

Saya menganjurkan anda membaca eBook ini karena sudah tentu akan 

memberikan anda pengertian yang dalam tentang topik ini... 
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tapi sementara ini mari kita fokuskan perhatian kita ke “darimana 

datangnya inspirasi”. 

 

Bayangkan Otak Sadar kita itu bagaikan Ruang Evaluasi yang sempit 

yang gunanya mensortir Pikiran-pikiran yang kita ingin pikirkan dan 

menjadikan itu semua menjadi action… 

 

Dan bayangkan Otak Bawah Sadar kita bagaikan Gudang yang sangat 

besar yang menampung semua arsip memory anda dari sekian lama 

anda hidup dan hal-hal apa saja yang anda sudah lakukan… semuanya 

ada di Otak Bawah Sadar… 

 

Apapun yang anda ingat, lihat, dengar, rasa, cium dan lakukan semua 

tersimpan secara “random” di Otak Bawah Sadar... 

 

Jika saja Otak Sadar kita mempunyai fasilitas “search” maka semua 

pengalaman dari rasanya hingga detiknya pun kita bisa ingat dan 

“recall” kembali... 

 

Semua ini bisa kita lakukan dengan hypnotis tentunya... 

 

Pencucian otak juga terjadi di Otak Bawah Sadar... baik itu “short term 

memory loss” atau “permanent memory loss” semua berproses di Otak 

Bawah Sadar... 

 

Bayangkan Otak Bawah Sadar itu sebagai Jaring yang Menjala semua 

yang kita lihat, dengar, rasa dan alami secara Sadar maupun Tidak 

Sadar. 
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Semua memory di otak bawah sadar dapat “melompat” atau “muncul” 

kapan saja secara random… itulah yang disebut “flying thoughts” atau 

pikiran yang muncul secara tiba-tiba… bahasa jawa nya “ngalor ngidul” 

 

Penelitian menyatakan dalam sehari manusia mempunyai 60.000 flying 

thoughts… hmmm… lalu apa yang men-trigger flying thoughts?... 

jawabannya TIDAK ADA yang men-trigger karena semua proses itu 

dilakukan secara TIDAK SADAR… 

 

Pertanyaan berikutnya… bisakah flying thoughts di-TRIGGER untuk 

muncul?... jawabannya YA BISA!... 

 

Contohnya seseorang yang TRAUMA dengan pengalaman TSUNAMI 

yang dialaminya akan TIBA-TIBA menjadi “out-of-control” dan ketakutan 

mendengar suara air yang “seperti” tsunami. 

 

Bahkan para Pria yang mengetahui rahasia ini sering menggunakan 

trigger yang mengaktifkan “flying thoughts” ke wanita untuk 

membayangkan dan merasakan bagaimana nikmatnya bercinta 

dengannya… 

 

Hmmm… penasaran kah kalian para Pria tentang ini?... 

 

Ingat ini: flying thoughts juga bisa berbentuk imajinasi yang sangat kuat... 

dengan kata lain pada saat anda sedang ber-imajinasi karena flying 

thoughts anda muncul, maka RASANYA akan seperti KENYATAAN... 

semua yang terbang di kepala anda bisa benar-benar terasa NYATA 

walaupun hanya di-kepala... 

 

Contohnya para penggila ANIME... coba tanya kenapa mereka suka 

dengan ANIME? Jawaban mereka rata-rata pasti karena pada saat 
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menonton ANIME, mereka serasa ada didalam film tersebut... pada saat 

jagoan film tersebut kena tembak... para penggemar film tersebut seperti 

juga merasakan sakitnya rasa tertembak! 

 

Terlalu banyak contoh yang bisa saya berikan... saya menyarankan anda 

untuk mencari sendiri contoh-contoh tentang hal ini untuk membuat 

anda benar-benar mengerti tentang hal ini... 

 

Pengalaman yang begitu nyata karena “flying thoughts” tadi disebut 

“living experience” atau pengalaman yang “seperti” nyata… 

 

Nah flying thought bisa menjadi HALANGAN bagi anda pada saat anda 

ingin berfikir karena saking banyaknya flying thoughts yang beterbangan 

dikepala anda… 

 

flying thoughts juga bisa berbentuk suara-suara dikepala anda baik itu 

negatif atau positif… kadang flying thoughts juga berupa gambar 

(image) tentang pengalaman masa lalu yang tiba-tiba saja muncul yang 

sebetulnya anda sendiri sudah lupa pernah melakukan hal tersebut… 

 

Jadi flying thoughts dapat membuat anda TIDAK BERKONSENTRASI dan 

malah banyak MELAMUN… 

 

Yang pertama anda harus lakukan untuk mendatangkan inspirasi adalah 

MENGONTROL flying thoughts anda… 

 

Cara yang spesifik akan anda temui di eBook “momen inspirasi” yang 

akan segera hadir untuk anda… 
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Singkatnya anda dapat melakukan sedikit relaksasi dengan menutup 

mata anda, menarik nafas anda dan berkata STOP dalam hati anda… 

hal ini diajarkan dalam hipnoterapi dan NLP. 

 

Lepaskan semua beban anda dimasa lalu dan ke-khawatiran anda akan 

masa depan… dengan kata lain, anda “me-reset” system berfikir anda 

yang sudah kacau balau karena flying thoughts… 

 

Dalam eBook “momen inspirasi”, saya membuat sebuah cara untuk “me-

reset” system pikiran anda yang saya beri nama “zero state”. saya juga 

akan memberikan post lebih lanjut tentang “zero state” segera! So stay 

tune!... 

 

Setelah anda “me-reset” system pikiran anda, maka anda kini dapat 

berfikir jernih dan tajam karena tidak ada lagi halangan dikepala anda… 

 

Kini nyatakanlah keinginan (intention) anda… dengan begitu, RADAR 

dikepala anda akan bekerja untuk mencari inspirasi untuk anda… 

 

Contoh: Saya ingin membuat POST yang BAGUS dan MUDAH DIMENGERTI 

untuk membantu para Pria mendapatkan Wanita… 

 

Setelah anda anda menyatakan keinginan (intention) anda, maka anda 

akan mendapatkan 3 HAL berbentuk suara di kepala anda, yaitu 

JAWABAN berbentuk INSPRASI (inspiration), KERAGUAN yang MENGEJEK 

anda (self doubt) atau BLANK Tidak ada apa-apa sama sekali… 

 

Saya berikan contoh yang spesifik untuk anda… 

 

Dikarenakan beberapa orang yang melihat thread saya di [URL] 

menanyakan darimana saya mendapatkan inspirasi yang dapat 
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membuat Wanita merasakan CHEMISTRY, maka saya akan memberikan 

contoh tersebut… 

 

Lakukan “zero state”… Setelah Pikiran anda jernih, nyatakan keinginan 

(intention) anda, 

contoh: saya ingin membuat wanita merasakan chemistry setiap kali saya 

bicara dengannya! 

 

Dan muncul-lah 3 suara dikepala anda… 

 

1. Suara berbentuk Inspirasi yang memberikan jawaban seperti: “coba 

lakukan A, B dan C, jika gagal coba lakukan X,Y,Z” 

 

Jika hal ini terjadi, coba lakukan apa yang inspirasi anda katakan… jika 

anda sudah melakukannya dan semua gagal, coba anda analisa 

dengan benar… karena dari pengalaman yang anda dapat, anda 

mendapatkan semacam “pengertian internal” yang akan merubah 

inspirasi anda menjadi lebih baik… coba ulangi lagi “momen inspirasi” 

anda dan inspirasi baru yang lebih baik akan muncul untuk anda… 

 

note: Jangan terlalu “perfeksionis” dalam meng-analisa... coba untuk 

PERCAYA dengan inspirasi anda dan lakukan semuanya dengan benar... 

JUST DO IT dan lihat hasilnya!... dan perlu di-ingat juga jangan terlalu ingin 

cepat-cepat dalam mendapatkan hasil!... cobalah bersabar dan terus 

mencari inspirasi… ketidak sabaran dapat menghancurkan “momen 

inspirasi” anda dan membuat anda frustrasi yang sudah tentu akan 

memberikan anda efek negatif yang terus beterbangan berbentuk flying 

thoughts yang sangat menyebalkan! 
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2. Suara berbentuk Self Doubt yang memberikan kritik kepada anda 

seperti: “ah! Mana mungkin lu bisa kayak gitu!... Lu kan jelek!... Nyadar 

dong luh!... udah lah buang-buang waktu aja!... mending lu sendiri aja… 

nyadar dong… orang jelek tuh udah takdirnya ga punya cewe!…” 

 

Jika ini terjadi, jangan HIRAUKAN suara ini… suara ini datang dari habit 

lama anda… untuk lebih jelasnya akan saya jabarkan di eBook. Jika 

suara ini muncul, katakan saja “I DON’T CARE!...” dan ulangi lagi 

prosesnya sampai anda mendapatkan inspirasi!... 

 

Jangan pernah merasa hal ini seperti permainan anak-anak… karena hal 

ini adalah hal yang serius… kita sering bermain-main dengan diri kita 

sendiri...  jika tidak kita “handle” dengan segera, maka efeknya akan 

menghancurkan masa depan kita… 

 

3. BLANK tidak ada apa-apa… 

 

Jika ini terjadi berarti “gudang” un-concious anda kekurangan informasi 

yang belum “terjaring” dari semua pengalaman anda... yang anda harus 

lakukan adalah menambah perbendaharaan informasi anda dengan 

berbicara lebih banyak dengan wanita, membaca banyak sumber-

sumber yang sejalan dengan tujuan anda dan yang paling amat sangat 

penting dalam proses ini adalah BERGAUL dengan teman-teman yang 

SEJALAN dengan tujuan anda... semua itu dapat memperkaya “gudang” 

un-concious anda. 

 

Tapi hati-hati... terlalu banyak pilihan dapat membuat anda bingung 

sendiri!... pastikan anda “memilih” yang sejalan dengan anda. 

 

BLANK bisa juga terjadi karena anda salah “meng-aktifkan” radar un-

concious anda... beberapa tahun lalu saya membeli buku “the songwriter 
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idea book” yang hanya dicetak di amerika... didalam buku itu dikatakan 

ada 2 cara yang dilakukan para penulis lagu dalam mencari inspirasi, 

 

ada sebagian orang yang HARUS jalan-jalan dulu ke mall atau ke-

tempat-tempat orang bersosialisasi, bertemu teman dan bersenda gurau 

dulu, mendengar cerita dulu dan baru ter-inspirasi... inilah tipe-tipe orang 

yang extrovert... 

 

ada juga yang hanya mengunci kamarnya membaca buku, 

mendengarkan musik dan menikmati kesunyian serta kesendiriannya, 

maka muncul-lah inspirasi... inilah tipe introvert... 

 

apapun tipe dan cara anda tidak masalah... tidak ada cara yang paling 

baik atau the best... yang ada hanya cara mana yang paling efektif 

untuk anda… 

 

Setelah anda dapat mengaktifkan RADAR anda dengan benar dan ter-

inspirasi, kini saatnya meningkatkan LEVEL anda ke level yang lebih 

tinggi... 

 

Seperti yang sudah kita bahas, LEVEL pertama adalah inspirasi yang 

membutuhkan WAKTU... 

 

Bayangkan seseorang yang akan BERPIDATO dan ini adalah pidato 

pertamanya... dia membutuhkan waktu 2 hari untuk ter-inpirasi akan 

kata-kata indah untuk pidatonya... setelah itu dia menulis semua inspirasi 

kata-kata pidatonya dan membacanya pada saat dia ber-pidato... 

 

Sekarang bayangkan orang yang tadi membutuhkan waktu 2 hari, kini 

dapat dengan SPONTAN berpidato tanpa persiapan sama sekali... tidak 

perlu 2 hari untuk ter-inspirasi atau perlu menulis pidatonya lagi... kini dia 



 132 

hanya perlu TOPIK pembicaraannya dan secara LANGSUNG dapat ter-

inspirasi ditempat untuk berpidato dengan indah!... Semua kata-kata dan 

pidatonya sudah teratur indah diluar kepalanya... 

 

Itulah LEVEL ke DUA, yaitu ter-inspirasi secara REAL TIME atau SPONTAN! 

 

Hmmm.... bagaimana hal itu bisa terjadi?  

 

Nantikan eBook Momen Inspirasi… SEGERA! 

 

Selamat ber-Inspirasi! 

xRoN 
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Passion...  
 

Speaking of Passion... 

gue bahas dikit deh... soalnya jarang-jarang OL... 

 

PASSION itu HAL penting untuk menimbulkan CINTA... 

kita translate deh... PASSION jadi HASRAT... ok? 

 

apa itu hasrat? 

hasrat adalah DORONGAN BESAR dari diri seseorang untuk 

MENDAPATKAN atau MELAKUKAN SESUATU... 

 

ok? 

 

contoh... kalo kita lapar... kita akan punya HASRAT untuk cari MAKAN... 

yang kita cari bukan warnet untuk nge-post di kas-kus... tapi yang kita 

pikirin dan cari adalah MAKANAN... 

 

kalo kita pengen banget BENDA KLASIK yang LANGKA dan kita udah 

setengah mati nyari2 tapi ga dapet... eh tiba-tiba ada yang jual di kas-

kus... pasti lu loncat kegirangan karena lu punya HASRAT untuk memiliki 

benda tersebut yang lu udah CINTA MATI dan cari2 tapi ga dapet... 

 

jadi pasti lu kontek yang punya benda tersebut... sebetulnya harga 

aslinya cuma 10rb tapi karena udah langka, si penjual menawarkan 

menjadi 1 juta. tapi karena lu udah ada HASRAT untuk benda tersebut, lu 

bela-belain banting tulang cari duit buat beli benda itu. 

 

itulah HASRAT. 

 

seorang stunt-master tau secara LOGIKA bahwa melakukan adegan stunt 
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itu berbahaya dan bisa merenggut nyawanya... tapi HASRATnya lebih 

BESAR dari rasa TAKUTNYA... sehingga dia MELAKUKANNYA juga! dan 

BERHASIL!... 

 

Hasratlah yang membuat orang-orang berhasil! karena mereka ingin 

berhasil 

 

Hasratlah yang membuat banyak orang pintar... karena mereka ingin 

pintar... 

 

Tanpa Hasrat untuk Kemerdekaan, maka indonesia tentu masih dijajah 

belanda atau jepang... 

 

Tanpa Hasrat tidak akan ada yang namanya internet atau kaskus... itu 

semua timbul karena HASRAT yang mendorong MANUSIA untuk membuat 

dan melakukan sesuatu dan berhasil!... 

 

coba pikirkan... jika anda cukup mempunyai HASRAT untuk memiliki 

Wanita Idaman anda, pasti anda akan belajar dan cari tau caranya... 

dan berjuang mencari wanita itu... dan anda PASTI dapatkan... 

 

nah sekarang... 

 

bagaimana jika ANDA bisa menimbulkan HASRAT dalam diri Wanita 

Idaman anda, untuk MENGEJAR ANDA? hmmm... menarik bukan? 

 

its all in the e-book, 

xRoN 



 135 

Believe 
 

hi bro semuaaa... 

 

sori gue lagi banyak banget urusan yang segera gue selesaikan... jadi 

jarang-jarang ol... abis semua beres gue pasti ol lagi... 

 

gue juga nyiapin banyak banget tips, post, triks en field report buat lu 

semua... so stay tune ya... lu bakal dibanjirin informasi yang bakal bantu lu 

semua jadi BETTER MAN yabng sudah pasti dicintai WANITA!... 

 

one more thing... lu semua harus YAKIN kalo lu semua itu bisa dapet cewe 

mana aja yang lu SUKA... ingat... STEP PALING PENTING DALAM MENCAPAI 

IMPIAN APAPUN ITU ADALAH --> KEYAKINAN atau BELIEF... 

 

contohnya... tahun 1900an awal, orang-orang ngetawain dan ngejek THE 

WRIGTH BROTHERS gara2 the wright brothers YAKIN kalo mereka bisa bikin 

alat yang bisa bikin ORANG TERBANG!... dan cuma MEREKA YANG 

YAKIN... tapi orang-orang DI SELURUH DUNIA malah ngetawain mereka... 

 

dan... 

 

LIHAT APA YANG TERJADI SEKARANG... 

 

siapa yang tidak tau PESAWAT TERBANG? 

 

semua berawal dari keyakinan!... 

 

so brothers... MAKE SURE YOU BELIEF THAT YOU ARE THE MAN THAT WOMAN 

DREAM OF EVERY NIGHT!... 
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NO EXCUSE! JUST BELIEF IT!... dan gue percaya bahwa lu semua MAMPU 

MELAKUKAN APAPUN JUGA!... so don't dissapoint me... lets do it! lets BE 

THE MAN!... 

 

i'll be back NEXT WEEK with lots of great stuff for you all... 

 

thanks bro savvoy and fox_lyan yang udah contribute knowledge yang 

bagus banget... 

 

thanks buat bro semua juga yang udah dukung thread ini...  

 

see ya soon, 

xRoN 

 

ps: btw hari jumat gue ada di bandung... yang mao ketemu gue en 

ngobrol-ngobrol boleh email gue ke alternative21@gmail.com beserta 

nomor hp... 
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Tentang Tipe-tipe cewe...  
 

Semua cewe pada dasarnya memiliki EMOSI yang sama... 

maksudnya adalah semua cewe bisa merasakan EMOSI yang namanya 

TERTARIK, TERPIKAT dan JATUH CINTA... 

 

untuk MENG-AKTIFKAN 3 emosi tersebut ada CARA yang BISA UNTUK 

SEMUA WANITA atau GENERAL dan ada CARA yang SPESIFIK yang 

mengharuskan kita mengetahui TIPE KARAKTER cewe. 

 

sebelum anda mengetahui tipe-tipe KARAKTER cewe, ada baiknya anda 

TENTUKAN dulu TIPE WANITA yang anda inginkan SEPERTI apa, jangan 

sampai anda memilih TIPE yang salah... karena akan repot nantinya 

dengan masalah ketidak-cocokan. 

 

banyak Pria TIDAK menentukan PILIHAN KARAKTER WANITA yang mereka 

inginkan... yang mereka pikirkan adalah ASAL CANTIK JADI!... itu adalah 

mindset yang salah... karena belum tentu kecantikan si wanita menjamin 

KEBAHAGIAN HUBUNGAN ANDA... 

 

ada 7 HAL yang MEMBENTUK tipe-tipe karakter cewe, yaitu: 

 

1. Social Progamming 

HAL ini adalah hal yang diajarkan dari KELUARGA dan LINGKUNGAN yang 

membentuk KEPRIBADIAN wanita secara mendasar... 

 

contoh: 

kalau ibu si wanita dari kecil mengajarkan "jangan bicara dengan orang 

asing", maka hal tersebut akan menjadi bagian pemikiran dari si wanita 

tersebut. 
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2. Social Pressure 

Ini adalah ketakutan si wanita akan APA YANG ORANG LAIN AKAN PIKIR 

tentang apa yang si wanita lakukan. 

 

contoh: 

jika ada seorang wanita yang TERTARIK dengan anda tetapi orang-orang 

disekelilingya mengatakan bahwa anda bukanlah orang yang "baik" 

untuknya, maka wanita tersebut cenderung akan MENJAUHI anda... 

bukan karena dia tidak TERTARIK lagi dengan anda... tapi karena dia 

takut di "cap" jelek oleh orang-orang sekelilingnya. 

 

3. Culture (budaya) 

Nah ini dia yang banyak jadi perdebatan... banyak budaya yang tidak 

mengijinkan si wanita memiliki pria dari budaya lain... budaya juga 

menentukan TREND, SELERA dan KELAS tertentu, contohnya orang asia 

lebih tertutup dibandingkan orang bule. dll. dll. 

 

4. Persona (ego) 

Ego kadang-kadang bertolak belakang dengan hal yang SEBENARNYA 

di-inginkan si Wanita. ego bisa juga disebut gengsi... dan banyak sekali 

wanita yang GENGSINYA gede banget! 

 

contoh: 

si wanita SUKA dan TERTARIK dengan seorang PRIA... tapi karena GENGSI, 

si Wanita malah jadi menjauh. dll. dll. 

 

5. Physical Barrier atau PREFERENSI PANCA INDERA 

nah ini juga BANYAK jadi HALANGAN para PRIA... yang dimaksud dengan 

preferensi panca indera adalah si wanita pasti suka MELIHAT cowo 

ganteng... dan banyak pria yang tidak merasa ganteng menjadi PUTUS 

ASA... pedahal masalah ganteng atau tidak, itu hanya preferensi panca 
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indera saja... yang pada akhirnya tidak berpengaruh banyak untuk 

membuat si wanita merasa TERTARIK... 

 

contoh: si wanita TERTARIK dengan seorang pria GANTENG, tapi setelah 

mengenal si pria, si wanita malah il-fil gara-gara si pria adalah orang yang 

membosankan dan tidak dapat menimbulkan getir-getir cinta dalam diri 

si wanita... sedangkan banyak pria yang biasa saja mampu menimbulkan 

EMOSI yang luar biasa dalam diri wanita. 

 

6. Logical Barrier 

Inilah musuh BERAT yang harus kita semua tinggalkan jika ingin ber-urusan 

dengan wanita... untuk penjelasan lebih jelas, silahkan lihat post saya 

sebelumnya tentang LOGIKA. 

 

7. Emotional Barrier 

Yup, inilah KUNCI nya... EMOSI adalah ZAT ADIKTIF yang dapat membuat 

wanita tergila-gila... emosi bagaikan candu yang sangat-sangat sulit 

untuk dilawan... baca post saya sebelumnya untuk informasi lebih 

lengkap... 

 

catatan tentang emosi... jika anda dapat menguasai EMOSI seorang 

wanita, maka ke-6 hal diatas TIDAK AKAN BERPENGARUH LAGI!... si wanita 

akan rela melakukan apa saja demi "cinta-nya" untuk anda... 

 

nah dengan mengetahui ketujuh hal diatas, kini anda bisa MENG-

ANALISA tipe wanita yang anda inginkan... ketujuh hal tersebut akan 

membuat anda melihat rintangan dan halangan saat anda "berjuang" 

untuk menyentuh EMOSI si wanita. 

 

xRoN 
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Be Yourself, Huh? By Fox_Lyan 
 

tadi ronz ngejelasin ke kita soal cara menjadi co idaman ce... 

 

sekarang gw bakal jelasin ATURAN PERTAMA DAN LANGKAH PERTAMA 

buat itu... yang bisa langsung kalian lakuin sekarang juga...  

 

oke.... 

 

nyaris di semua postingan di GBC, entah di ADB maupun ADG selalu 

beredar nasihat konyol ini, yaitu...  

 

KALO LU PDKT MA CE, JUST BE YOURSELF!!! 

 

ini namanya mindset keliru man, SERIOUSLY KELIRU!!! 

 

kalo lu PDKT, jgn pernah BE YOURSELF!!! 

 

PERATURAN NOMOR 1 ketika PDKT ma ce adalah... 

 

BE THE BEST OF YOURSELF! 

 

see the different! 

 

ok, gw jelasin! 

 

savvoy sudah cerita ke kita soal dhv. intinya, kalo lu pingin PDKT lu sukses, 

lu harus punya high value... analoginya seperti ini, lu seakan nunjukin label 

harga lu ke tuh ce... bahwa lu bukan barang gratisan... bahwa tuh ce 

akan menjadi orang paling beruntung di dunia kalo ngedapatin lu 

sebagai co dia. intinya PDKT ITU KAYAK MARKETING YOURSELF... dan 
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peraturan pertama tentu aja... LU HARUS PUNYA BARANG YANG MAU LU 

JUAL! 

 

di sini kita ngomong value...! 

 

value sendiri jenisnya macam-macam! 

 

mobil... tuh value bt lu... kenapa? mobil adalah simbol keamanan 

finansial 

 

wajah cakep tuh value bt lu... kenapa? itu adalah simbol gen bagus! 

(baca mating mind atau buku evolutionary psychology lainnya...) 

 

trus gimana dunks kalau lu gak punya keduanya? 

 

jangan takut. values tuh banyak jenisnya... kembangkan bro!!! humoris itu 

value, kepintaran lu itu value, soft skill lu itu value, kreatifitas (dan 

romantime, yups... org kreatif=org romantis) itu value dan banyak lagi... 

 

sekarang tugas lu... kembangkan itu! makanya gw ngomong, dont just 

"be yourself" but be the best of yourself!!! 

 

intinya sederhana aja... lu gak akan pernah bisa ngedapatin ce secantik 

SOPHIA LATJUBA kalo be yourself itu berarti lu jadi co lusuh yg mandi 2 hari 

1x... nongkrong di kaskus 24/7 dan natapin thread ini sambil berharap ce 

bakal jatuh dari langit... 

 

just be yourself, huh? 

 

serius man... lu gak akan dapat siapa-siapa!!!!! 
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makanya, gw pingin lu sekarang ambil secarik kertas... buat 2 kolom. 

kolom kiri isinya kelebihan lu, kolom kanan isinya kelemahan lu. tanya 

teman lu, tanya keluarga, tanya sahabat lu... list semuanya secara jelas... 

 

setelah itu? 

 

do something to fix it... 

 

perkuat kelebihan lu... lawan kelemahan lu.  

 

kalo bhs. inggris lu jelek, ambil kursus! kalo lu pemalu, belajar cara ngobrol 

dan bertemu org baru! jgn ragu ambil kursus kepribadian, get urself an 

active social live! kalo baju lu lusuh, pergi ke CK atau ke distro, ask for 

some fashion advice, dress properly! lu gendut dan bodi lu jelek, pergi ke 

gym! kalo tampang lu kusut, istirahat! kalo lu belum mandi 2 hari... mandi 

sekarang juga! 

 

setelah itu baru lu bisa ngomong soal ce... liat aja, mereka bakal datang 

sendiri... karena lu punya value... dan mereka sadar ketika liat co yg 

punya value! 

 

INTINYA: 

 

DONT BE YOURSELF 

 

but  

 

BE THE BEST OF YOURSELF!!!! 
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Tips Komunikasi by Anto The Fox 
 

gw mo bagi tips dikit ttg komunikasi.bagi kalian yg takut/alergi/sering 

gu2p klo ngobrol ma cewe coba deh biasain latihan spt berikut : 

dtg ke restoran/cafe.pura2 aja nanya ttg menu mkanan dsitu ma 

pelayan2 yg cewe.ato klo ga dtg aja k bank,trus pura2 nanya sesuatu ma 

CS cewe yg cakep dsitu. 

 

mo sekatrox apa lo ga bakal dilecehin coz tugas mrk emang ngelayanin 

customer. 

 

gw sih dulu latihannya ma CS2nya indosat...  

 

practice makes perfect...  
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Tips Komunikasi by Fox_Lyan 
 

pingin tahu tempat latihan seru buat yang pingin pinter ngobrol ma ce? 

 

jawabnya mirc... 

 

yups, chatroom... 

 

keuntungannya sederhana, lu gak kenal tuh ce, dan ce gak kenal lu... 

yang ada cuman nickname waktu kalian chat... 

 

ini keuntungan buat lu... 

 

jadi manfaat kesempatan itu buat ngobrol dengan ce, ngobrolin apa 

aja, uji berbagai macam topik pembicaraan, dari yang lucu mampus 

sampai serius banget, dari yang sopan ampe yang paling porno. bikin dia 

kesal, marah, goda dia, bikin dia tersanjung... liat reaksi dia, ayo, ini 

cuman latihan... 

 

lu gak perlu kuatir salting atau malu... ingat ini cuman chatroom bukan di 

dunia nyata, paling banter ya chat-nya diputus ma dia kalo lu udah 

over... 

 

so you got nothing to lose, right!
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emosi... emosi... dan emosi...  
 

bro, dari milis private alumni pw ada salah satu alumni yang bertanya 

tentang emosi cw, dan liat betapa GILANYA cw kalo EMOSInya udah 

bicara... bukan maksudnya kita harus GUNA-GUNAIN cewe ya... tapi ini 

sekedar case atau contoh betapa gilanya EMOSI kalo udah menguasai 

seseorang! 

 

--- 

 

hi bro.. 

bout my question yg gw sms itu. 

jadi ceritanya si NS (nick name) ini pernah jadian sama seorang cowo 

selama 4 tahunan gitu, putus nyambung putus nyambung. 

n' gw tau bgt si cwo ini 'player' secara dia kk kelas gw waktu SMU. 

 

nah selama 6 bulan ini dia dah putus sama cwonya itu (diputusin), n' 

respon si NS GILA BGT!! nangis2 di kantor n' ga masuk kantor selama 

SEMINGGU bahkan nyari2 ni cwo ampe kerumahnya telpon2 temennya 

but USELESS!! 

 

gw sempet berpikir, ni cwo GILA bgt sampe emosi NS kya gitu! 

selama 6 bulan ini gw bisa lah ngeRACUNIN :-D pikiran NS biar dy ga 

mikir2 mantannya itu. but, useless gw malah dianggap ADEKNYA! SHIT! 

gw dah pernah cerita kan. 

 

nah rabu kemaren dy ketemu mantannya itu di restoran tempat mereka 

sering makan bareng PISA MAHAKAM. 

n' you know what dia NANGIS MERAUNG2, wew padahal dah ga 

ketemuan, lost contact tp efeknya masih terasa. 
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gimana analisa lu tentang NS bro? 

apakah gw bisa masuk dan menjadi pengganti cwonya ini? 

apa yg harus gw lakukan? 

 

THX BRO.. 

 

--- 

 

tentu aja jawabannya private buat si alumni... hehehe... tapi liat bro... 

kalo cw udah dikuasain emosinya sama cowo, dia bisa berbuat apa aja 

buat si cowo... 

 

TAPI INGET! jangan KITA MENCONTOH SI COWO yang di cerita itu!... 

jangan jadi "player"... jangan mentang2 kita pria idaman, kita main-

mainin cw! 

 

thats what i want to say!... 

 

be the MAN that LOVE WOMAN and LOVED by WOMAN 

xRoN 
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Pangeran by Fox_lyan 
 

Quote: 

Originally Posted by mulzz  

Mau pnya cw idaman,cw yg super cantik,tp ga pd dgn tampang gua 

nih.kayanya kurang d tampang g kayanya.gimana yah?apakah cw 

cantik yg kita idam2kan tidak melihat tampang kita?gimana cara 

memikatnya kalo gitu? 

 

gw kasih tahu satu rahasia man... 

 

dont ever judge the book by the cover... 

 

seorang ce, secantik apapun dia, manusia juga... 

 

kayak lu dan gw, dia punya sisi insecure dalam diri dia... 

 

saran gw, lu PD aja...  

 

jangan fokus pada kecantikan dia, fokus pada kelemahan dia... 

 

gw sama kayak lu, tampang pas-pasan, jauh dari cakep... tapi who 

cares, kenapa gw mesti peduli ma tampang gw... 

 

ketika gw ketemu ce cantik, gw gak akan berpikir "wuihhh neh ce putih 

bgt..." sebab kalo gitu mental gw udah jatuh dan gw bakal gugup+kaku 

depan dia atau malah-malah salting... 

 

sebaliknya, gw bawa otak gw ke mindset kayak gini "neh ce cantik seh... 

tapi kok buncit" atau "kok bajunya norak," atau "toketnya rata" dan 
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banyak kelemahan lainnya.... lucunya, gw jadi lebih rileks dan gak 

nganggap kecantikan dia sebagai sesuatu yang istimewa... 

 

intinya jangan pernah mau kalah sebelum bertanding bro... 

 

ce cantik tuh bukan dewi yang menanti orang yang memuja-muji 

kecantikannya... 

 

dia sama seperti semua ce, menanti pangeran penakluk hatinya... 

 

apakah lu mau jadi seorang pemuja, atau pangeran? 

 

the rest is up to you! 
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Approach, Pickup Artist dan 

Penyelarasan Diri (Self Alignment) 
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soal PUA  
 

mungkin sebagian kalian bingung apa yang para bro disini bicarakan... 

AMOG lah, PUA lah, bahasa2 ANEH lah... 

 

apa sih PUA itu? 

 

PUA kepanjangan dari PICK UP ARTIST! 

 

apa kerjaannya PUA? 

 

nyari cewe asing yang mereka belum kenal untuk di "pick up" atau di 

"petik" atau "diambil" 

 

dan dari situ tujuan mereka adalah GET LAID!... mau tau apa get laid? 

tanya deh sama bro disini... 

 

itulah PUA... 

 

mungkin sebagian dari kalian ga setuju PUA melakukan "pick up" hanya 

untuk get laid dll dll... 

 

terserah apapun yang kalian bilang nanti... tapi ITULAH definisi PUA... 

mungkin sekarang sudah lebih halus ya ga tau deh... 

 

btw, gue ga pernah nganggep diri gue sebagai PUA. 

 

karena gue tidak HANYA "pick up" dan "get laid" dan "gue buang!" 

 

tapi yang gue lakukan prosesnya lebih panjang... gue ga pengen buang 

siapa-siapa... gue mau simpen dan teruskan petualangan gue sebagai 
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teman atau apapun itu sama si cewe... 

 

jadi kalo mau tau, sequence gue adalah: 

 

1. pick up: tujuannya dapet nomor hp, lalu 

2. dating: atau kencan, lalu 

3. relationship: atau hubungan (apapun itu) 

 

gue lebih seneng dipanggil dating expert! 

kenapa begitu? karena HAL SEBENARNYA ADA DI SAAT DATING! 

 

THE REAL GAME is on YOUR DATE!... 

 

pick-up itu hanya untuk dapat nomor... kelanjutannya itulah yang 

penting!... itulah fokus gue! yaitu saat dating! 

 

gimana bikin dating menjadi sesuatu yang indah buat gue dan si cewe... 

gue menikmati saat bersama setiap kali gue dating sama cewe... gue 

ngerasa cewe itu makhluk yang penuh keindahan yang harus kita 

sayangi! kadang hal indah itu jadi hubungan fisik itu bagi gue adalah hal 

belakangan... 

 

gue adalah pencinta wanita... bagi gue wanita itu adalah mahaseni 

yang kuasa... sulit untuk menggambarkan betapa bahagianya gue pada 

saat gue dating sama cewe... karena semua itu adalah rasa yang tidak 

bisa dipandang sebelah mata hanya sekedar teknik, tips atau trik... 

 

guys, if you can feel what i feel... you will feel wonderful... 

mungkin kalian sekarang ngerasa gue jadi aneh atau jadi sok romantis... 

well thats alright... 
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i love woman, i adore woman, i am romantic, thats why i choose to be a 

dating expert!... 

 

so i can help all guys to feel how beautiful a woman can be for us... 

 

.... 

 

.. 

 

. 

 

anyway, tentang PUA ada 2 jenis PUA, jadi jangan ada yang salah 

sangka... 

 

ada PUA yang hanya ingin GET LAID, 

dan PUA yang benar2 pencinta wanita atau woman lover... 

 

dan harapan gue kita semua disini adalah woman lover... 

 

btw, gue udah kedatangan PUA dari filipin, amsterdam dan akan dateng 

lagi 2 PUA dari singapur dan USA... moga2 gue bisa ajak mereka pada 

saat gath nanti supaya kita semua belajar dari mereka... 

 

bulan desember nanti ada BALI convention... jadi beberapa PUA kelas 

"menengah" dunia akan kumpul disana... diantaranya ada DJ Gabriel 

dari Amsterdam, DJ Karsten dari US yang tinggal di Bali, DJ Altuna dari 

Jakarta, 2 PUA dari singapur yang gue belum kenal, dan gue sendiri... 

 

kita bakal approach cewe2 seksi di bali seminggu penuh! gonna be one 

hell of crazy events! 
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by the way kenapa gue jadi curhat ya? hmmm... 

 

funny... 

 

well hope it explain what is PUA, 

xRoN 
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Ilusi tentang Pickup 
 

Banyak “newbie” yang baru mengenal “pickup” atau “approach” 

sangat-sangat terkesima dan kagum atas hal ini… kenapa mereka 

kagum? 

 

Bayangkan saja... anda melihat seorang gadis cantik sendirian atau 

bersama sebuah group, dan dengan mudahnya anda dapat membuat 

gadis “target” anda yang belum anda kenal menjadi TERTARIK dengan 

anda dan memutuskan untuk berkencan dengan anda dengan 

memberikan nomor telepon nya... 

 

Hmmm… luar biasa bukan?... 

 

Kalau mau dilihat skemanya adalah sebagai berikut: 

 

Fase I: pickup 

- Anda melihat “target” 

- Anda membuatnya “tertarik” dengan anda 

- Anda mendapatkan nomor hp nya 

 

Bagi para newbie, pick-up adalah THE BIG THING!... 

Inilah ilusi yang harus diluruskan… Pick-up BUKAN SEGALANYA!... 

Masih ada fase yang UTAMA, yaitu:  

 

Fase II: dating (kencan) 

- Anda Menelponnya untuk mengajak kencan (phone game) 

- Anda Kencan dengannya 

- Kelanjutannya tergantung hasil “chemistry” dari kencan anda 
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Fase Pickup hanyalah 10% dari TUJUAN atau GOAL anda… FASE yang 

paling PENTING adalah FASE DATING!... disitulah THE BIG THING nya!... 

itulah yang menentukan apakah si Wanita mau TERUS KENAL dengan 

anda atau PUTUS sampai disitu!... Fase ini juga menentukan hubungan 

apa yang akan anda lalui dengannya... apakah dia jadi pacar anda? 

teman bobo anda? (UG banget gue :D) atau hanya teman biasa... 

 

Mystery, salah satu dedengkot PUA mempunyai quote yang sangat 

terkenal yaitu: “the GAME is played on COMFORT” 

 

Dengan kata lain, “Permainan sesungguhnya anda mainkan pada saat 

kencan” 

 

Bisakah kita “pick-up” dan langsung “dating” tanpa harus telpon-telpon 

dulu? 

 

YA! Itu namanya INSTANT DATE… tetapi anda hanya bisa instant date 

JIKA situasinya memungkinkan!... 

 

Ga mungkin dong instant date kalau si wanita lagi buru-buru ke toilet 

atau SPG yang lagi jaga counter kita ajak instant date? 

 

Tempat yang paling enak untuk latihan instant date adalah CLUBS!... tapi 

ingat… HANYA LATIHAN… jangan terlalu dianggap serius instant date di 

clubs… karena orang-orang kesana hanya untuk have FUN… jadi jangan 

heran jika anda sudah “make-out” sama cewe di club dan waktu anda 

telpon dia, si cewe malah GA INGET atau GA KENAL sama anda! 

 

Sewaktu Workshop di Bandung, saya sempat “dapat” instant date 

dengan salah satu peuyeum bandung yang saya pickup di PVJ (Paris 

Van Java)… tapi bagi saya itu bukan DATING yang sesungguhnya, 
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karena si Wanita duduk di sebuah café yang mejanya bersebrangan 

dengan teman wanitanya (saya duduk di sisi kirinya) dan dibelakang 

saya ada bro masterkiss, grenseal dan savant (dulunya dikenal sebagai 

savvoy atau sadha, kini ganti lagi namanya jadi savant!) yang sedang 

memperhatikan interaksi saya dengan 2 gadis ini… 

 

Yang saya maksud dengan dating sesungguhnya adalah, hanya ada 

saya… si wanita… dan “petualangan” dating kita. 

 

Tujuan dating ada 3, yaitu: 

- Membangun KEPERCAYAAN (trust) 

- KENYAMANAN (comfort / rapport) dan 

- Menumbuhkan CHEMISTRY secara verbal (pembicaraan) maupun non-

verbal (sentuhan/kino). 

 

Seperti apa sih dating itu? Ngomong apa aja? Ngapain aja? 

 

Silahkan download rekaman MP3 dating saya dengan seorang gadis 

yang oh-la-laaaa yang segera saya upload di turboupload. (stay tune) 

 

So remember this: 

 

1. PICK-UP is NOT everything! 

2. Dating DETERMINE everything! 

 

xRoN 
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Comment about “perfect” Pickup 
 

Jika ada yang membaca Post diatas dan mempunyai pertanyaan seperti 

ini: “mas xRoN, tanpa “pick-up” ga bakal bisa dating kan?” 

 

Maka jawabannya adalah: Ya betul! 

 

oleh karena itu mari kita bahas sedikit tentang “pick-up”... 

 

Tujuan pick-up HANYALAH untuk mendapat NOMOR TELEPON, itu saja. 

 

ya andaikan sampai instant date, tetap saja dating yang “instant” itu 

belum bisa menjamin apa-apa. 

 

Jadi BIG THING nya adalah REAL DATING atau yang para PUA sebut DAY 

TWO. 

 

Menurut saya pick-up yang efisien itu tidak lebih dari 5 menit. Intinya 

NOMOR TELEPON! itu saja. 

 

Saya sangat suka gaya DIRECT karena tidak buang-buang waktu dan si 

Wanita me-respond dengan SANGAT CEPAT. 

 

Gaya Direct tidak membuat si Wanita merasa KETAKUTAN, CURIGA atau 

TERANCAM dengan bertemu orang asing seperti anda! Apalagi biasanya 

kalau newbie pickup… (sorry to say) muka serta body language mereka 

“agak” MENAKUTKAN si Wanita... 

 

Saya bahkan pernah ber-eksperimen dengan membawa 2 “teman” 

wanita saya yang lumayan cantik ke club, 
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Saya duduk dekat dengan mereka dan berpura-pura tidak kenal. Mereka 

dance se-hot mungkin dan banyaklah “Pria-pria HAUS” menghampiri 

mereka dengan berbagai macam teknik dan pick-up lines yang aneh-

aneh dan lucu... Saya yang berada didekat kedua “teman” saya itu 

MERASAKAN bagaimana rasanya jadi Wanita Cantik yang di-APPROACH 

oleh belasan pria di club! 

 

OH MY GOSH! IT WAS SO F**KING SCARY!... 

 

Intinya berapa lamapun FASE pickup anda, itu tidak berpengaruh 

banyak... yang berpengaruh adalah pada saat anda mengajaknya 

KENCAN dan pada saat KENCAN. 

 

Banyak orang khususnya penggemar Mystery Method (MM) mengira 

bahwa untuk dapat SUKSES mengajak kencan si wanita, kita harus 

menghabiskan 20 menit pada fase pickup... 

 

Itu terserah pendapat masing-masing, tapi yang harus di-ingat adalah 

pada saat anda menelpon si wanita dan mengajaknya kencan, proses 

itu mulai lagi dari NOL (the game starts over from zero!) 

 

Tapi bagaimana soal flaky (nomor palsu)? 

 

Flaky terjadi karena 3 hal: 

 

1. si Wanita merasa TERTEKAN karena anda memaksa MINTA nomor 

teleponnya, 

 

2. Anda tidak memberikan ALASAN yang tepat yang dapat membuat si 

wanita ingin ditelpon oleh anda, 
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3. Anda tidak memberikan “impresi” yang “unik” dan “menarik” pada 

saat pickup 

 

Jadi jika dalam 5 menit saja anda dapat: 

1. Membuat si Wanita tidak merasa TERTEKAN dan TERAMCAM, 

2. Memberikan “impresi” yang unik, 

3. Memberikan Alasan yang JELAS mengapa anda dan si Wanita HARUS 

bertemu lagi,  

 

maka anda TIDAK AKAN mendapatkan FLAKE! 

 

Pick-up anda pasti SUKSES! 

 

Tidak lagi butuh 20 menit atau yang di MM kita kenal dengan fase A1, A2, 

A3 sampai C1... 

 

Dengan kata lain (menggunakan term MM) dari A1 langsung A3 dan 

#close! 

 

Dan ingat, saat anda menelpon si Wanita, apapun proses PICK-UP anda, 

semua HARUS mulai lagi dari NOL!... 

 

Saya berikan contoh pick-up saya: 

 

xRoN: “hai bentar deh…” 

 

Girl: “ya?” 

 

xRoN: “gue Ronald…” (salaman / 1st kino) “gue ga bisa lama-lama... gue 

liat lu dari jauh dan menurut gue lu menarik!... (pause) gue pengen kenal 

lu tapi gue harus buru-buru... (pause) jadi kasih nomor hp lu deh...” 
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(Langsung pegang hp seakan-akan sudah langsung mau dikasih...) 

 

Girl: “buat apa?” 

 

xRoN: “Buat nanti kita jalan-jalan...” (inilah ALASAN yang JELAS dan 

DIRECT) 

 

“gue telpon lu dan gue coba kenal lu dulu dari telpon... kalo asik ya kita 

jalan, kalo ga asik ya ga jadi jalan... (*smile & wink)” (inilah bagian UNIK 

dan MENARIK) 

 

“BUT JUST FRIENDS!...” 

(inilah bagian yang membuat si wanita MERASA AMAN dan TIDAK 

TERTEKAN, karena alasan "jalan" hanya sebagai "teman" atau “just 

friends”... lucunya si wanita pasti berfikir “hmmm... wanita secantik gue 

kok just friends ya?... apa ada yang salah sama gue?”... Rasa penasaran 

itulah yang menyebabkan si Wanita TERUS MENERUS mengingat kita!) 

 

Girl: “ok... nih...” 

 

xRoN: “thanks… give me the punch... (puching...)” 

 

SELESAI!... 

 

Bagaimana jika tidak berhasil? 

 

Ada 4 HAL yang harus diperhatikan: 

 

1. si Wanita sedang buru-buru atau BENAR-BENAR tidak "in the mood"! 

2. Body Language dan Ekspresi Wajah kita terlalu MENAKUTKAN... 

3. Intonasi suara kita terlalu cepat atau lambat dan tidak semestinya. 
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4. Kita TIDAK confident dan GROGI! 

 

Saya sudah berkali-kali membuat Workshop... semua peserta workshop 

menggunakan cara ini dan BERHASIL!... tidak hanya satu atau dua nomor 

telepon, tapi lebih dari lima bahkan belasan hanya dalam jangka waktu 

satu jam bahkan kurang! 

 

Remember this: 

Pickup is NOT everything... it start from ZERO again after Pickup. 

 

Be Honest and Direct! 

xRoN 
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soal AMOG  

 
coba lihat post-post ini: 
 

Quote: 

Originally Posted by mamang2  

buat para master semua, abis baca buku the game, ada satu yang gw 

khawatirin. gimana caranya counter para PUA? 

 

Quote: 

Originally Posted by anto_the_fox  

^^ 

mgkn maksudnya gini bro,bgmn kita menghadapi sesama PUA utk 

memenangkan pertarungan?bener ga? 

kalo itu mah udah adu strategi sesama player......pintar2 kita lah.... 

 

kalo lawan kita macam master xRon ato bro sadha mending kita cukup 

nonton aja deh.....  

 

Quote: 

Originally Posted by daniel2milan  

AMOG = Alpha Male Other Guy - In reference to a situation where you 

are trying to close on a chick and there's direct (in-your-face) competition 

from another PUA. 

 

another competitor.... lebi baik saya sit back aja n watch the show 

 

Quote: 
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Originally Posted by EdoAja  

bisa juga pake teknik AMOGingnya tyler_durden yg lumayan ampuh, 

 

yaitu buka DHV si amog, sebelom si amog bisa nunjukin 

kaya contohnya misalnya si amog itu badannya gede, dan itu salah satu 

high valuenya dia, sang pua bisa dengan bercanda dan ketawa2 sok2 

pamer otot ato ngajak si amog adu panco... 

 

dengan otomatis di amog ga bisa DHV tentang cerita dia suka olahraga 

atau ke gym 

 

Quote: 

Originally Posted by EdoAja  

satu lagi ngalahin AMOG adalah, suruh wingman lo ajak ngoborl.....trus 

cwnya lo colong deh, wkakakakaka 

 

Quote: 

Originally Posted by tula06  

Kok bahasannya jadi cara buat saingan secara terbuka sih?  

 

Udahlah balik lagi ke bahasan awal : "tutorial dan diskusi mendapatkan 

cewe idaman" 

 

Bukan "tutorial dan diskusi menghancurkan AMOG" 

 

Quote: 

Originally Posted by sadhanaputra  
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iya.. kalo lawannya xRon, mending nonton aja deh.. pasti kalah..  

 

kalo lawannya gue, cukup nonton aja, ntar juga gw ditolak sendiri ama 

cewenya..  

 

asal lu jangan ngajarin AMOG aja ya di sini.. 

 

bisa rusuh dunia persilatan..  

itu ilmu 'hitam' bikinan TD jangan dibawa ke indonesia dong..  

 

nah APA sih AMOG? 

AMOG itu artinya ALPHA MALE OTHER GUYS! 

 

fungsinya? 

 

fungsinya adalah pada saat kalian "pick up" (gue lebih suka pake kata 

approach) kalo ada COWO lain yang juga melakukan "pick up", maka lu 

bisa AMOG tuh cowo, yaitu mengalahkan tuh cowo dalam berbicara 

dan memikat si cewe... 

 

contoh: 

 

cowo1: hai nama lu siapa? 

cw: sadha  

cowo2: heh ngapain lu kenalan sama dia? 

 

ya kira2 seperti itu lah... sebetulnya lebih kompleks dari itu... 

 

gue udah sering kali approach cewe yang sama cowonya bahkan sama 

suaminya! bukannya gue sengaja, tapi pada waktu itu si cewe sendirian 
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dan pada saat gue approach barulah dateng cowonya... 

 

nah kalo secara standarnya "pick-up" gue harus AMOG si cowo! supaya 

dapet ioi dari si cewe dan membuat "malu" si cowo didepan cewe 

secara tidak langsung... 

 

tanggapan gue soal AMOG... I HATE IT! 

 

terserah yang suka ya gpp juga... but i dont like it! 

 

buat apa gue AMOG2 segala... kenapa ga jadi friendly aja? 

mind-set gue cewe itu banyak kok... gue ga akan desperate mau 

"ngambil" cewe orang!... lagian kan pada akhirnya gue cuma butuh satu 

cewe dalam hidup gue untuk selamanya... 

 

sementara ini gue belum nemu "the one" dan masih nyari sambil latihan 

untuk membangun skill yang akan gue gunain sendiri dan gue oper ke 

banyak orang diluar sana termasuk para bro disini... 

 

bukannya gue ga bisa AMOG ya... i JUST DONT WANT TO dan ga se-

DESPERATE itu menggunakan AMOG... 

 

so guys... i ENCOURAGE you NOT to AMOG and RESPECT others... girls can 

feel the TRUE INTEGRITY inside you! so, why bother about other guys? 

 

andaikan gue approach sama kalian dan ada "target" HB12 dan kalian 

suka si cewe, pasti gue kasih kok tuh cw dan gue ga akan AMOG2 

segala... bahkan kalo gue di club dan lagi ngobrol sama cw dan ada 

cowo yang bengong "sepertinya" pengen ikutan ngobrol juga dan suka 

sama si cewe, gue langsung tarik dan kenalan dan gue suruh kenalan 

sama si cewe... 
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menurut gue itu lebih baik... 

 

dan si cewe pun TAU dan bisa MELIHAT bahwa gue punya VALUE karena 

gue ga worry dan takut soal "persaingan" yang seharusnya emang ga 

harus ada... dan lagi gue bisa jadi "cool" secara sosial dengan langsung 

bisa kenalan sama orang baru dan ngenalin dia DIDEPAN si cewe... pasti 

si cewe mikir gue itu kok cepet bergaul ya? what a leadership skill this guy 

have!... DAMN! I LOVE THIS GUY! 

 

right? 

 

so choose your path... 

 

loving girls and dis-respect other guys 

 

or 

 

loving girls and respect other guys 

 

the choice is at your precious hand... 

xRoN 

 



 168 

Stop Trying and Just BE! 
 

Guys, I made this one post all in English because my inspiration just flows 

like that right now…. So enjoy it :) 

 

Have you ever stumbled when you tried the stuff from this forum or my 

ebook? Why is that? 

 

Here, I give you a killer tips that will boost your performance to become a 

real man… 

 

This thing happened to me by the way… 

 

When I still learning to be a real man and be good with woman, I also 

stumbled a lot and felt everything I do Is useless… even though I get some 

results, but it wasn’t the result that is supposed to be or the results that I 

wanted… 

 

And then I realize something FUNDAMENTAL and a SHIFT that comes to my 

mind… which is, I am still “trying”… 

 

I AM “TRYING” to be a REAL MAN and be good with WOMAN… 

 

When I realize that, I changed the whole course of what I do… which is… I 

was no longer “trying”… instead, i BECOME the REAL MAN… 

 

And I got RAPID RESULTS!... 

 

What do you mean xRoN? How can you “BE” without “TRYING TO BE”? 
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Well, let me explain this step by step… (This WORKS not only for WOMAN, 

but every ASPECT of LIFE!) 

 

Newbie always “trying to be” by DOING things that their MENTORS do… 

Expert always “BE” by “BEING” and “THINKING” like what their MENTORS 

do… 

 

I give you example… Lets say you WANT to be RICH… 

 

What newbie ALWAYS do is they’re LOOKING for what their MENTOR is 

DOING, because they’re thinking that IF I DO WHAT THE RICH ARE DOING, 

then I shall become RICH! 

 

So they buy an EXPENSIVE LUXURY CAR, 

One X-TRA LARGE LIMO for their beloved MAIDEN, 

Eat expensive yet small amount of FOOD, 

Buy 2 LARGE APARTMENT plus a HONEYMOON SUITE, 

Ignore the APARTMENT they bought and stay at EXPENSIVE HOTEL, 

Spend tremendous amounts of money for WOMAN, 

And BUYING ALL what RICH people BOUGHT!... 

 

They THINK that they will become RICH by following what RICH people 

DO!... 

 

And by the time the newbie REALIZE that what the RICH people ACTUALY 

doing was INVESTING their money and only SPEND 10% of their money for 

LUXURIOUS stuff… ITS ALREADY TO LATE FOR THE NEWBIE… why late? 

 

Because THEY’RE ALREADY BROKE!... 

 

Tragic eh? 
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Its all because the newbie is TRYING to be RICH. 

 

Now lets look at what the EXPERT do! 

 

What the expert do is BECOME RICH at that time WITHOUT even “TRYING” 

to be rich!... 

 

What do you mean again xRoN? Are you out of your mind? How can a 

poor person SUDDENLY become RICH? 

 

What I mean is… RICH is IN YOUR MIND! Not HOW MUCH MONEY YOU 

HAVE! 

 

So they are RICH because of their MIND is CAPABLE to make MONEY!... 

and sooner or later, the money WILL FOLLOW!... 

 

The expert have the MIND and the ATTITUDE of RICH PEOPLE which is 

spend only 10% for luxurious stuff, investing their money, do business and 

what’s mostly important is, they DON’T CARE or CRY because of FAILURE! 

Even though it HURTS LIKE HELL!... 

 

Isn’t it amazing to know that you can BE RICH RIGHT NOW? 

 

Now, what is it got to do with WOMAN? 

 

Well, STOP “TRYING TO BE” GOOD with WOMAN… and JUST BE GOOD 

WITH WOMAN NOW!... 

 

Aargh! What do you mean again xRoN? Your words are twisting my 

head!... 
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Hahaha… if you have something you don’t understand, read again this 

whole post… cuz when you GET IT, you’ll blast ahead… 

 

Look at some of the things that the newbie “wanna be” good with 

woman do: 

 

1. Newbie knows to be good with woman they need to play “hard to get” 

so they play it… when the woman “rejects” them or give IOD, they 

“pretend” to be “hard to get” for 15 minutes… and after 15 minutes, the 

newbie started to be stressed cause they think by “pretending” to play 

“hard to get” the girl would like them! But the girl just RAN AWAY!... and 

they wonder why but could find the answer… 

 

2. Newbie knows not to call girls to often… means that they MUST not 

CARE about woman that much… so they did it! They DON’T call girls that 

much IN HOPE that the girls would call him… so the newbie DON’T CALL 

girls to much but they EXPECT the girls to call him!... they FORGET the MUST 

NOT CARE factor… 

 

And ofcourse when the girls don’t call him back… they get FRUSTRATED 

and begin to call the girls RAPIDLY and abandon the RULE of “they MUST 

not CARE about woman that much” cause they think the RULE DOESN’T 

WORK! 

 

3. Newbie KNOWS about being ALPHA but they don’t GET what alpha is!... 

a good example of this are EVERYWHERE!... a PUA wanna be guys always 

think that to be a PUA he MUST be ALPHA!... that’s true… but what is 

ALPHA? They got it wrong… they think ALPHA is kinda BADBOY RUDE 

stuff… so they play it to woman! They become more RUDE and COCKY! 

Become more ARROGANT and SELFISH! And those kind of things! 
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I even remember one day I was chatting in an international PUA chat 

room and one of the “elder” told me not to ask questions and told me to 

FUCK OFF!... 

 

And when I asked the people there why is he being so RUDE, the people 

at the chat room told me that he is ALPHA GUY!... and ALPHA is ALWAYS 

do AMOG to everyone… so better not asking anything! 

 

Hmmm… was it alpha?... OF COUSE NOT! What kind of ALPHA IS THAT?... I 

was asking questions that should be answered and he told me to FUCK 

OFF? Gezzz… that’s not alpha! That’s MACHO! I’ll tell you what alpha is 

after this… 

 

4. Newbie knows that ITS OK to loose a GIRL cause he GOT MILLIONS 

MORE GIRLS FOR HIM! So he MUST NOT CARE about ONE GIRL! In pua term 

we call it one-itis. So they played it! They “said” they don’t care! But they 

hide the feelings of needy-ness inside them… they NEED the girl and CANT 

let go!... but to make them looks cool and alpha, the lied and tell 

everyone THEY DON’T NEED THE GIRL CAUSE THEY’RE NOT NEEDY!... 

hmmm… keep that thoughts for long and within 5 years you’ll get stroke!... 

 

Many more examples but lets stick to the topic shall we?... so what is it 

that the TRUE REAL MAN does? Hmmm… check this out: 

 

1. The Real Man knows about the “play hard to get” thing and they’re 

playing it as TRUE as it is… they ARE hard to get… if the girls “rejects” them, 

its ok… Real Man always said “hey, its her lost!”, he doesn’t even CARE 

about it!... when newbie “pretend” to be BUSY and tell girls that they are 

BUSY, the Real Man is TRULY busy… he find him self some activity that 

makes him busy and tell that to the girl! When the girl is NOT passing his 
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AUDITION, he would just FORGET the girl right away… so HE IS HARD TO 

GET!... He truly is… 

 

2. Real Man knows that he is on his own RULES! He’s not afraid to call girls 

not that much… when he’s busy, he don’t call… when he wants to, he 

calls… its just that easy… if the girl “complain” about his “rare” call, he 

would just explain how busy he is… if the girl can’t take it, he release her 

1st hand! and don’t CARE after… the girl MUST understand… or else… bye 

is his answer! 

 

3. Real Man knows what Alpha is!... its not TO BE MACHO!... Alpha is 

LEADERSHIP skills… Self Management Skills… Kindness… Problem Solving… 

Mature… Smart… and ofcourse Damn Dangerous Attractive Sexy MAN… 

that’s what Alpha is… 

 

Think of Kings and Warriors… Responsible Heroes that Helps people… 

Alpha is you got the Power to Help others… not you have power to ABUSE 

and MOCK people up! 

 

4. Real Man “really” doesn’t care about LOOSING a girl!... He is NOT 

NEEDY AT ALL!... just as simple as TAKE ME or LEAVE ME!... no whining, 

crying, hard feeling or cursing! He is in CONTROL of his own choosing! He 

KNOWS there are lots of girls out there that WANT him… He WANTS 

Woman but not NEEDING them at all… if he got girls, they MUST pass his 

AUDITION or JUST BE FRIENDS… 

 

And guess what? HE ALWAYS GET GIRLS CONSISTANTLY!... NO QUESTIONS 

ABOUT IT!... 

 

Interesting eh?... think about it!... 
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So if I met, listen and see someone who is very successful in business, 

knowledge, woman or the thing he does, I wont ask him so much about 

his “technique”, “system” or “how he do it”… but rather what was he 

“thinking” that creates such a beautiful idea that makes him “tall” on his 

feet, today! 

 

Think of SYLAR from the movie HEROES… he TOOK the BRAIN of other 

people who are special… why is it the brain? 

 

Hmmm… I wonder… 

 

With love not only for Woman, but also for You… 

xRoN 

 

ps: if there’s a kind hearted alpha bro who wants translate this post into 

indonesian language, please do and post it again here… I’ll be very 

thankful for that :) 
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You dont NEED to be PUA 
 

Wow… wow… wow… kenapa thread ini jadi berfokus ke PUA? Kenapa 

semua orang jadi ter-obsesi sama PUA?... 

 

Guys, jika kalian pikir untuk mendapatkan Wanita Idaman kalian HARUS 

JADI PUA, kalian SALAH!... 

 

Justru PUA bisa menjadi racun yang menghancurkan KARAKTER kalian… 

 

Jika kalian membaca buku “the game”, seharusnya kalian SADAR bahwa 

untuk BENAR-BENAR mendapatkan wanita idaman atau yang “the 

game” sebut HB, kalian HARUS TINGGALKAN dunia PUA… 

 

Mari kita lihat penggalan kalimat penting di buku the game: 

 

Page 437 

~To win the game was to leave it. 

 

Jika kalian baca chapter terakhir, maka disitulah esensi sebenarnya 

tentang PUA… yaitu JANGAN JADI PUA… sedangkan banyak orang yang 

malah TIDAK membaca dan mengerti inti dari buku tersebut… mereka 

berpikir bahwa UNTUK MENDAPATKAN WANITA IDAMAN HARUS JADI PUA 

DULU!... 

 

Para PUA semenjak jaman “the game” sampai sekarang menyadari 

sesuatu yang mereka TIDAK INGIN AKUI, kecuali Neil Strauss yang 

pengakuan jujurnya ada dalam “the game”… 

 

Coba baca kalimat ini: 
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Page 436 

We were all searching OUTSIDE ourselves for our missing pieces, and we 

were all looking in the WRONG DIRECTION. Instead of finding ourselves, 

we'd LOST our sense of self. 

 

Tidak apa-apa mempelajari TRIK, TEKNIK, ROUTINE, GAMBIT, DHV dan hal-

hal PUA lainnya… tapi HAL yang paling penting dan HAL yang membuat 

Wanita Idaman JATUH CINTA pada anda adalah DIRI ANDA SENDIRI!... 

 

KARAKTER DAN DIRI ANDALAH YANG PALING PENTING! Bukan trik, teknik, 

routine dan hal-hal yang para PUA ajarkan! 

 

Semua hal-hal teknis PUA hanyalah sekedar for FUN… bukan acuan 

utama anda untuk menjadi PRIA IDAMAN… 

 

Jika anda “tergantung” dengan hal-hal tersebut, maka anda membuat 

TOPENG dimuka anda! 

 

Contohnya jika anda “memikat” wanita menggunakan -the cube- dan 

reaksi si wanita terkagum-kagum, mereka BUKAN terkagum-kagum pada 

anda… melainkan THE CUBE nya… dan pada saat permainan -the cube- 

selesai, apa yang terjadi? 

 

Yup… anda tetap KESEPIAN!... 

 

Dan PARAHNYA… banyak orang kini TER-OBSESI dengan PUA dan meng-

koleksi BANYAK hal teknis dan trik PUA yang justru malah MEMPERBESAR 

TOPENG MEREKA serta MENGHANCURKAN KARAKTER mereka… 

 

Oke la mereka bisa memiliki wanita idaman… tapi pada saat mereka 

membuka topeng mereka dan menunjukan DIRI MEREKA SEBENARNYA, si 
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wanita SUDAH DENGAN PASTI meninggalkan mereka... karena si Wanita 

JATUH CINTA dengan TOPENG mereka BUKAN karakter mereka yang 

sesungguhnya!... 

 

Hal-hal ini dapat ditemui di sekitar anda... coba lihat para Pria yang 

“jago” memikat wanita menggunakan TOPENG mereka... memang 

kelihatannya HEBAT mereka bisa dengan CEPAT mendapatkan si 

Wanita… tapi apa yang terjadi pada saat mereka MEMILIKI wanita 

tersebut dan membuka topeng mereka? 

 

Si wanita mulai banyak komplain, jadi cerewet, lebih banyak menuntut, 

bertingkah bitchy dan seakan-akan menjadi TIDAK PUAS LAGI dan 

MENYESAL pernah jatuh cinta dengan Pria BERTOPENG ini!... 

 

Tidak tanggung-tanggung hal ini BANYAK terjadi dikalangan dedengkot 

PUA!... 

 

Contoh paling mudah yang dapat anda temui adalah cerita Mystery 

dan Katya di buku “the game”… 

 

Style dalam “the game” pun sadar akan hal ini: 
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Page 436 

We were all searching OUTSIDE ourselves for our missing pieces, and we 

were all looking in the WRONG DIRECTION. Instead of finding ourselves, 

we'd LOST our sense of self. 

 

Page 452 

And though I've learned everything there is about attraction, seduction, 

and courtship in the past two years, I learned nothing about maintaining a 

healthy relationship. Being together has required a lot more time and work 

than learning to pick up women ever did, but it has brought me far 

greater satisfaction and joy. Perhaps that's because it is not a game. 

 

Jadi LUPAKAN sejenak HAL EKSTERNAL seperti TRIK, DHV, TEKNIK, dll dll dan 

MULAILAH MEMBENTUK KARAKTER ANDA DARI DALAM!... 

 

Belajar trik, teknik dan hal eksternal lainnya IS OK… tapi hanya SEKEDAR 

FUN dan buat NAMBEL-NAMBEL pembicaraan KALAU STUCK!... itu saja!... 

jangan TERGANTUNG oleh hal-hal tersebut!... 

 

APAPUN hal eksternal yang anda dapat dari PUA, JANGAN AMBIL 

TEKNIKNYA!... tapi ambil MINDSET NYA!... 

 

HAL yang paling penting dalam menjadi PRIA IDAMAN yang DICINTAI 

PARA WANITA adalah KARAKTER!... 

 

Kita harus SADAR bahwa masing-masing kita memiliki KARAKTER yang 

BERBEDA… kita tidak dapat MEMAKSAKAN KARAKTER kita ke DIRI ORANG 

LAIN!... 

 

Sedihnya, itulah HAL yang kebanyakan diajarkan di PUA! Yaitu 

PEMAKSAAN KARAKTER!... 
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Dengan kata lain untuk menjadi Pria Idaman HARUS menjadi PUA, 

BADBOY, ROCKSTAR atau ALPHA MALE!... 

 

Mengingatkan saya pada dua buah kalimat yang SANGAT PENTING di 

buku “the game”: 

 

Page 389 

One of the problems with the PUA community was that it presented 

INFLEXIBLE standards of behavior that MEN were SUPPOSED to FOLLOW in 

order to win a woman. And chief among them was the IDEA of being an 

ALPHA MALE. 

 

Page 390 

The result was a BUNCH OF MEN who'd been KICKED AROUND MOST OF 

THEIR LIVES trying to ACT like their former bullies, LEADING to IMMATURE 

BEHAVIOUR such as Mystery's. 

 

Saya AMAT SANGAT SEDIH saat melihat acara VH1 the Pick Up Artist 

episode 1 dan 2… karena ada seorang peserta acara tersebut yang 

berusia 45 TAHUN (a virgin by the way) yang TERPAKSA berpakaian 

SEPERTI BADUT karena KEHARUSAN PEACOCKING! dan menggunakan 

ROUTINE untuk “memikat” wanita di club yang jelas-jelas BUKAN GAYA 

nya atau STYLE nya… dan sudah tentu dia TER-ELIMINASI!... acara tersebut 

BUKAN MALAH membantunya memiliki wanita idamannya, malah justru 

LEBIH MENGHANCURKAN KARAKTER dan KEPERCAYAAN DIRINYA!... what a 

poor guy… 

 

Saya bisa merasakan beban mental dalam dirinya yang secara tidak 

langsung berkata: “this is not my style!... is this really the ONLY way to 

attract woman?” 
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Anda TETAP bisa menjadi NICEGUY dan mendapatkan WANITA IDAMAN 

ANDA!... Anda TETAP bisa menjadi DIRI ANDA SENDIRI seperti APAPUN DIRI 

ANDA, dan mendapatkan WANITA IDAMAN ANDA TANPA KECUALI!... 

 

Lupakan ajaran PUA yang MANGHARUSKAN merubah KARAKTER anda 

menjadi BADBOY, ALPHA MALE atau JERKS! Kalau itu bukan KARAKTER 

anda!... 

 

Jika anda badboy, ya TETAP lah menjadi badboy... jika anda NICEGUY, 

ya tetaplah menjadi niceguy... NO PROBLEM WITH YOURSELF!... you just 

need to UPGRADE YOURSELF WITHOUT CHANGING YOUSELF!... take notice 

on that!... 

 

Jangan pernah “terikat” dengan sebuah SYSTEM atau METHOD yang 

mengharuskan anda melakukan A ke B ke C ke D… ANDA HARUS SADAR 

anda LEBIH BESAR dari SYSTEM atau METHOD!... anda bisa MELAKUKAN 

APA SAJA tanpa harus mengikuti step-step yang mengikat tersebut... 

 

Buka diri anda seluas-luas nya… SYSTEM atau METHOD bukan JAWABAN 

dari MASALAH anda… SYSTEM atau METHOD adalah MASALAHNYA!... 

 

Pelajari PUA, pelajari SYSTEM dan METHOD… tapi HANYA ambil MINDSET 

nya… jangan TELAN MENTAH-MENTAH semua TEKNIK dan LANGKAHNYA… 

karena itu akan MEMPERLAMBAT anda dan MEMBATASI langkah anda 

yang SEHARUSNYA bisa LEBIH CEPAT!... 

 

Jangan jadi “robot” akan sebuah SYSTEM atau METHOD tertentu… ambil 

MINDSET mana yang COCOK dengan KARAKTER anda, dan BUATLAH 

SYSTEM atau METHOD ANDA SENDIRI… dengan demikian itu akan 
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membuat anda lebih FLEKSIBEL, NYAMAN dan sudah tentu lebih CEPAT 

MELANGKAH!... 

 

Ada yang berpendapat butuh waktu 2 sampai 3 TAHUN untuk bisa 

menjadi PUA dan BARU BISA mendapatkan Wanita Idaman… Saya TIDAK 

SETUJU akan hal itu… Saya YAKIN anda BISA mendapatkan Wanita 

Idaman anda KURANG DARI 6 BULAN jika anda TAU CARANYA!... dan 

saya bahkan tidak BERCANDA!... 

 

Hal ini telah dilakukan oleh banyak former student saya yang sebagian 

besar dari mereka telah MAMPU mendapatkan Wanita yang mereka 

IDAM-IDAMKAN hanya dalam waktu kurang dari 1 bulan!... 

 

Sebagian dari mereka sangat “selektif” dan masih mencari wanita yang 

tepat... 

 

Dan sebagian kecil dari mereka GAGAL karena TIDAK MELAKUKAN CARA 

yang saya berikan melainkan BERDEBAT dengan saya tanpa melakukan 

ACTION apapun... 

 

Sedihnya perdebatan itu membawa mereka BUKAN menuju kesuksesan, 

melainkan menenggelamkan mereka kedalam lembah KESENDIRIAN... 

 

Banyak juga orang-orang seakan-akan tidak percaya dengan apa yang 

saya katakan berdasarkan HASIL yang telah didapatkan para former 

student... Tapi saya dan para former student tidak ambil pusing… karena 

kami sadar bahwa hasil yang kami dapatkan itu MASIH merupakan 

sebuah “keajaiban” atau “kemustahilan” bagi sebagian orang yang 

terlalu berfikir LOGIS dan PESIMIS… 
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Setelah anda mengetahui kebenaran yang sesungguhnya, 

pertanyaannya adalah: Action apa yang bisa SEGERA anda lakukan 

untuk MEMBENTUK KARAKTER ANDA? 

 

1. Kumpulkan Materi, Post, Video, TV Show, Audio dan Buku tentang 

LEADERSHIP. 

 

2. Pelajari dan MENGERTI Mindset para LEADER, bukan TEKNIKNYA… 

 

3. APLIKASIKAN semua yang anda PELAJARI tidak peduli apapun KATA 

ORANG! 

 

Start dari Hal Diatas dan lihat Hasilnya... 

 

Next, Penguasaan EMOSI DIRI dan MENARIK EMOSI ORANG LAIN!... 

 

1. Kumpulkan Materi tentang Psikologi, Emosi dan NLP 

2. Aplikasikan semua itu… 

3. Coba pengaruhi (influence) orang lain dengan cara berfikir anda!... 

4. Lakukan semua sejujur-jujurnya TANPA manipulasi!... lihat hasilnya… 

 

Next, saya akan berikan 4 TOOLS (alat) yang membantu anda menjadi 

lebih berkarisma! 

 

1. Belajar benar-benar tentang Story Telling (ini Vital dan Penting!) 

2. Flirting 

3. Kino 

4. Gambits (bisa didapatkan di banyak teknik PUA…) 
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Mungkin sekilas hal-hal diatas seperti hal-hal STANDAR yang biasa anda 

dengar… tidak seperti TEKNIK PUA yang GEMERLAP dan seakan-akan 

MENJANJIKAN... 

 

Perlu anda Ketahui, Semua hal diatas merupakan BASIC atau FONDASI 

yang TERLUPAKAN dari dunia PUA yang seharusnya DIBICARAKAN dan 

DIBAHAS selain hanya sekedar TEKNIK dan GAMBITS… ingat, tanpa basic 

yang kuat, semua hal teknis dari SYSTEM dan METHOD hanya akan 

menjadikan anda pendekar BERTOPENG… 

 

Semua hal diatas adalah SEBAGIAN dari KONSEP yang menunjukan CARA 

PALING CEPAT, PALING SINGKAT dan PALING HARMONIS tanpa MENGIKAT 

ANDA UNTUK MENDAPATKAN WANITA IDAMAN ANDA TANPA KECUALI!... 

 

Saya akan lebih MEN-DETAIL dan SPESIFIK membahas tentang hal-hal 

diatas pada post-post berikutnya, pada blog saya, pada conference 

saya dan juga pada seminar saya… 

 

Saya juga akan membuka pikiran anda lebih luas lagi tentang cara yang 

aplikatif dalam menerapkan leadership skills, karisma, emosi dan tools-

tools yang saya berikan untuk membentuk karakter Pria Idaman tanpa 

TOPENG yang membunuh karakter anda… 

 

Tidak lupa List rekomendasi buku dan materi-materi pilihan apa saja yang 

HARUS anda dapatkan… sementara ini saya MENDORONG anda untuk 

mempelajari SEMUA HAL yang saya sebutkan diatas… saya 

merekomendasikan anda untuk mempelajari GAMBIT SULAP / FUN GAMES 

dari bro RobertGarcia!... He is the best and the most wacky guy there is!… 

hahaha… ::Beer:: 

 

Jadi intinya adalah: 
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1. Tidak ada yang SALAH dengan diri anda… 

2. Jangan RUBAH diri anda dan CINTAI diri anda APA ADANYA!... 

3. Jangan membentuk TOPENG dengan mempelajari PUA tapi 

BENTUKLAH KARAKTER anda yang SESUNGGUHNYA… 

 

EVERYTHING STARTS FROM THE MIND!... EVERYTHING STARTS FROM WITHIN!... 

 

Semua Hal berawal dari Pikiran anda, Semua Hal berawal dari dalam Diri 

Anda!... 

 

Ingat dan selalu ingat ini: 

Anda TIDAK AKAN PERNAH memiliki CINTA, sebelum ANDA MENCINTAI DIRI 

ANDA SENDIRI terlebih dahulu… 

 

Good Luck with your Journey, 

xRoN 
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PUA Miss Conception Number 1 
We don’t NEED to study the CAVE MAN to get Woman! 

 

This is a Wrong Direction and Concept in PUA community… what its 

basically say is Woman attracted to ALPHA MALE from long time ago!... 

and the IDEA of it is to STUDY the CAVE MAN and KINGS that have LOTS 

OF WIFES and CONCUBINE! 

 

No.. no.. no.. it is No Longer that way… 

 

Some of you might also heard about the concept of “the purpose of LIFE 

is to SURVIVE and to REPLICATE” and we have S and R value… 

 

Means that to REPLICATE we must HAVE MANY GIRLS… and to SURVIVE we 

MUST COMPETE EACH OTHER TO WIN THOSE GIRLS… 

 

From that concept, many guys now see Woman just as REPLICATION 

OBJECT and they COMPETE with other Guys to GET GIRLS using AMOG, 

TACTICS or Whatever you wanna call it!!!... 

 

They are MISSING a VERY IMPORTANT THING here… 

 

And the thing is LOVE… 

 

If its all about COMPETITION with other guys to get girls, 

 

If its all about getting girls JUST to PASS ON YOUR GENES, 

 

Where is the LOVE? 

 

Look!... 
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This is ALL about LOVE and SELF IMPROVEMENT… 

 

Not about POLITICS… 

 

So STOP THINKING ABOUT ALPHA MALE, CAVE MAN, EVOLUTIONARY 

BIOLOGY, PASSING A GOOD GENES, SURVIVAL, REPLICATION and those 

kinds of THINGS!!!... 

 

Why? 

 

Here’s why: 

 

NUMBER ONE: 

 

We don’t live at CAVE MAN ERA anymore… we now life in a MODERN 

ERA… 

 

There are lots of things that have changed!... the way Human 

Communicates, the way Cultural Shapes it Self, Ethical Codes, New Rules, 

Technology and Advancements… Maybe you think that Woman HAVE 

the OLD instinctive Brain that will TRIGGER attraction by being an ALPHA 

MALE… 

 

FORGET THAT!!!... 

 

THE TRUTH IS: 

 

What makes Woman ATTRACTED to YOU is EMOTION!!! 

 

And EMOTION responds to VALUE!!! 
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THAT’S IT!!! 

 

Its NOT that HARD to know that!!! 

 

So LEARN how to HAVE REAL VALUES!!! 

 

You DON’T NEED to be like CAVE MAN, ALPHA MALE or KINGS to HAVE 

VALUE!!!... Actually, You ALREADY HAVE LOTS OF VALUE!!! You just DON’T 

BELIEVE IT and NEVER SHARPEN IT!!!... 

 

Discussion about Value will be Later… Now lets Continue… 

NUMBER TWO: 

 

There is NO NEED of COMPETITION to get WOMAN of BEAUTY! 

 

Look!!! WOMAN is SEVEN TIMES MORE THAN MAN… not ONE… not TWO… 

but SEVEN!!! So EACH ONE OF MAN IN THIS PLANET GET SEVEN WOMAN 

EACH!!! 

 

Then WHY BOTHER TO COMPETE? 

 

If you THINK that BEAUTIFUL WOMAN ARE RARE, YOU ARE WRONG!!! You 

just DON’T LOOK and SEARCH for them and THAT’S WHY YOU SAID THAT!!! 

 

WOMAN WITH MODEL LOOK, GREAT BOOBS AND ASS ARE EVERYWHERE!!! 

You just NEED to know WHERE THEY ARE!!! 

 

And MOST OF THEM are SINGLE because they are BORED with MAN with 

LESS VALUE THAN YOU!!!... THEY ARE BORED WITH MANIPULATIVE JERKS 

TRYING TO ACT LIKE ALPHA MALE!!! 
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BE DIFFERENT MY FRIEND!!! HAVE REAL VALUES!!! 

 

As I said before… Woman’s Emotion are Attracted to VALUE… so 

DEVELOP your VALUE right away and DO SEARCH THE WOMAN!!!... 

 

Don’t search HARD but search SMART… 

 

NUMBER THREE: 

 

Leadership Cannot be FAKED… 

 

Many guys PRETENDING to have a LEADERSHIP SKILLS by acting like Alpha 

Male,  Being Dominant and BOSSY!... 

 

If you PRETEND to be a LEADER but you are EMPTY INSIDE, The Woman 

FEELS it!!! And she will respond to you: 

 

“Who the HELL are you TRYING TO DOMINATE ME?...” 

 

If you TRULY HAVE a LEADERSHIP SKILLS, The Woman FEELS it ALSO!!! And 

she will respond: 

 

“Wow… you are THE ONE… Please DOMINATE ME… I SURRENDER to 

YOU…” 

 

The KEY of a REAL MAN, a REAL LEADER and a REAL DEAL is simply by 

spreading LOVE!... 

 

Every Great LEADER that ever lived in this planet doesn’t really CARE 

about how to MANIPULATE PEOPLE to FOLLOW him!... 
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What they care is: how do I LOVE people… how do I CARE about them… 

how do I GIVE VALUE to them… how do I HELP THEM Advancing their 

Life… 

 

People are his FOCUS… 

 

No GAME… No Politics… No Backstabbing… 

 

That’s all… just a Plain Flat of Love and Value Giving… 

 

It’s a HUGE MAGNET for people… They TRULY ADMIRE that LEADER… They 

FOLLOWED HIM wherever he is going… 

 

And so is Woman… they Respect and Truly Love the REAL LEADER… 

 

They are NATURALLY ATTRACTED to the LEADER… 

 

Because the Base of all that is LOVE and VALUES… 

 

Live your live as a Real Man, 

xRoN 
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Satu tingkat diatas PUA 
 

Setelah mempelajari PUA secara online dan bertemu langsung dengan 

para PUA dari luar Indonesia, saya menyadari sesuatu yang sangat 

dasyat! 

  

Saya tersadar bahwa sesungguhnya ada satu level diatas PUA. Level ini 

HANYA dapat dikuasai oleh orang-orang tertentu yang mempunyai 

“kedewasaan berfikir”. 

 

Saya RAGU untuk menyatakan bahwa SEMUA ORANG dapat mencapai 

level ini karena banyak “orang dewasa” yang masih memiliki cara berfikir 

selayaknya orang yang baru beranjak “remaja”. 

 

Jangankan MENCAPAI nya, MELIHAT nya saja SULIT! 

 

Post ini bertujuan agar kita mendapatkan pencerahan serta 

pengelihatan tentang sebuah paradigma yang mungkin tidak pernah 

anda pikirkan sebelumnya... Semakin dewasa anda, semakin anda akan 

mengatakan “ya, itu betul adanya!”. 

 

Berawal dari fase NEWBIE (term PUA: AFC, Wussy) 

Selayaknya seorang Bayi yang mendapatkan “mainan baru”, tidak ada 

yang lebih menarik di pikiran seorang NEWBIE selain berkata: “Waw... 

GILA! dengan menjadi PUA, Gue bisa dapet CEWE MANA AJA YANG GUE 

MAU!”. 

 

Disinilah terjadi LEDAKAN EGOISME seorang NEWBIE. Mereka berfikir terlalu 

BESAR berdasarkan FANTASI tentang DUNIA PUA yang sebenarnya TIDAK 

SEPERTI YANG MEREKA BAYANGKAN. 
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Pertanyaan para Newbie terus terang membuat saya AMAT SANGAT 

terganggu karena kebanyakan dari mereka menanyakan pertanyaan 

seputar KRIMINALITAS MENTAL yang mereka harap bisa terwujud dengan 

menjadi PUA. 

 

contohnya: 

 

- Gimana “trik mulus” bikin cw putus sama cowonya dan jadian sama 

gue? 

 

- Gimana “trik” bikin cw umur 14 tahun bobo sama gue yang udah 4 

tahun lulus kuliah? 

 

- Gimana “trik” nidurin cw yang udah tunangan? 

 

- Gimana “trik” bikin cw yang udah nolak gue belasan kali supaya jadi 

tergila-gila dan minta maaf sama gue? 

 

Jangan harap pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan mudah… 

Mungkin dukun santet atau dukun pelet adalah jawaban yang tepat. 

 

Kesalahan fatal yang sering dilakukan seorang Newbie adalah Terlalu 

mementingkan “Fantasi” daripada “Kenyataan” (Real World) dan sering 

kali Menyalahkan TAKDIR jika dirinya tidak mendapatkan HASIL yang 

mereka inginkan. 

 

Setelah sekian lama gagal dan gagal akhirnya seorang Newbie SADAR 

akan hal yang sesungguhnya untuk menjadi PUA, yaitu: 

1. Lebih mementingkan “dunia nyata” daripada “fantasi” nya 

2. Mulai banyak praktek daripada ber-teori 
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3. Tidak lagi menyalahkan TAKDIR jika terjadi kegagalan karena ia kini 

sadar bahwa untuk menjadi PUA haruslah melalui sebuah PROSES. 

 

Kesadaran tersebut membawa seorang Newbie menuju level berikutnya 

yaitu menjadi seorang PUA… 

 

Banyak “breakdown name” untuk PUA, yaitu rAFC, PUA, mPUA, PUG, dll. 

Apapun itu kita sebut saja PUA. 

 

Seorang PUA memiliki SKILL untuk dapat membuat para Wanita Jatuh 

Cinta. 

 

Kendati demikian, ledakan EGOISME yang dibawanya sejak NEWBIE 

semakin MEMBESAR! 

 

Sang PUA pun membuat AlterEgo, yaitu personality “khusus” untuk 

MEMISAHKAN kehidupan PUAnya dari kepribadian mereka yang 

sebenarnya. 

 

Setiap kali saya bertanya kepada kenalan PUA yang saya temui langsung 

dari luar negri seperti Manila Lair, Amsterdam Lair, Singapore Lair dan 

Chicago Lair tentang kenapa mereka menggunakan AlterEgo, mereka 

selalu menjawab: “well mate, I want to SEPARATE my PUA LIFE from my 

REAL LIFE”… 

 

Di satu sisi mereka INGIN tampil sebagai sang PUA yang perkasa untuk 

mendapatkan “pengakuan” (validation) dari para fanatik dan penggila 

PUA. 

 



 193 

disisi lain mereka TIDAK ingin tampil sebagai PUA karena “takut” 

dianggap sebagai player atau playboy yang manipulatif oleh orang-

orang yang tidak menyukai PUA khususnya para Wanita. 

 

Inilah yang disebut “indentity crisis”… 

 

Saya respect dengan beberapa orang dari seduction community yang 

menggunakan nama asli dan menunjukan wajah secara terang-

terangan, diantaranya adalah Wayne Elise (Juggler), Lance Mason 

(sensei), David D (sisonpyh), dll. 

 

MINDSET seorang PUA adalah “Semakin BANYAK wanita dan pengakuan 

(validation) yang saya dapat, semakin BAHAGIA-lah hidup saya”… 

 

Mereka bertingkah laku bagaikan MESIN selayaknya “social robot” atau 

“strong mechanic person” yang kerjaan-nya adalah approach, 

approach, approach… dating, dating, dating dan get laid, get laid, get 

laid. 

 

Siapapun Wanita Cantik yang ada didepan nya, langsung saja di 

Approach! 

Bagaikan kehilangan sisi ke-manusia-annya, seorang PUA menganggap 

inilah HIDUP! Yaitu APPROACH! DATING! dan GETLAID! 

  

Merekapun kerap bersaing dengan Pria lain untuk mendapatkan wanita 

cantik yang menurut mereka “langka” dengan menggunakan AMOG 

dan menunjukan betapa hebatnya skill mereka dengan “berebutan” 

Wanita dengan Pria lain! 
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Mereka membuat FR (field report) / LR (lay report) dan 

mempublikasikannya terus menerus karena itulah yang menurut mereka 

akan membuat diri mereka BAHAGIA!... 

 

Hal seperti itulah yang dulu saya LAKUKAN…  

 

Hingga pada suatu titik tertentu, saya yakin seorang PUA pasti bertanya-

tanya kepada diri mereka sendiri “kenapa sudah begitu banyak wanita 

dan pengakuan yang saya dapatkan, tapi tetap saja saya selalu merasa 

*kurang dan *tidak bahagia?” sang PUA pun terus mencari-cari 

jawabannya BERDASARKAN mindset mereka… 

 

Karena MINDSET mereka adalah “Semakin BANYAK wanita dan 

pengakuan, semakin BAHAGIA hidup saya”, maka sang PUA pun 

BERUSAHA LEBIH KERAS LAGI untuk mencari LEBIH BANYAK LAGI Wanita 

dan Pengakuan! 

 

Tapi ternyata yang terjadi adalah: terlalu banyak wanita bukan 

membuatnya bahagia, melainkan membuatnya kebingungan dan 

kehilangan arah. 

 

Terlalu banyak pilihan bukan membuat hidup kita lebih bahagia, justru 

membuat kita tambah kebingungan. (terimakasih untuk buku “the 

paradox of choice” oleh Barry Schwartz yang menyadarkan saya akan 

hal ini!) 

 

Sedangkan pengakuan tentang “status” PUA kini makin membebani 

mereka, karena banyak orang terus “men-judge” skill mereka dan 

berkata bahwa seorang PUA HARUS selalu tampil dengan Wanita cantik 

untuk “tetap” mendapatkan “pengakuan” dan mempertahankan 

reputasi PUAnya! 
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Hal itu disebut juga dengan “celebrity effect” yaitu mirip dengan 

seseorang yang mau jadi celeb yang kerjaannya cari-cari perhatian 

(validation seeking) dan pada saat sudah menjadi celebrity TOP, dia 

malah LARI dari perhatian karena takut akan gosip jelek yang bisa 

mencoreng reputasi yang sudah diraihnya… 

 

Pada akhirnya sang PUA tersadar akan hal yang sesungguhnya… 

 

Yang membuat mereka BAHAGIA SEPENUHNYA bukanlah dengan 

memiliki Wanita Cantik SEBANYAK-BANYAK nya atau mendapatkan 

pengakuan dari orang-orang tentang betapa HEBAT nya skill yang ia 

miliki! 

 

PUA bukanlah HIDUP… tapi BAGIAN dari HIDUP… 

 

Kesadaran dan kedewasaan berfikir itu membawa mereka kedalam 

sebuah level baru yang jarang disadari oleh para newbie yang ingin 

menjadi PUA, yaitu menjadi seorang NATURALS. 

 

Seorang Natural membuka diri mereka dan menyelaraskan identitas 

mereka dengan diri mereka yang sesungguhnya... (self alignment) 

 

Mindsetnya pun berubah total… 

 

Mereka nyaman dengan diri mereka sendiri tanpa menggunakan 

AlterEgo. 

 

Mereka tidak butuh lagi orang lain untuk memberikan pengakuan 

tentang diri mereka… Mereka mengerti bahwa pengakuan yang 

sesungguhnya ada dalam diri mereka sendiri yaitu self confidence… 
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Mereka tidak lagi bersaing dengan Pria lain untuk BEREBUTAN Wanita 

karena MINDSET mereka bukan lagi Wanita Cantik itu “langka” (scarcity) 

melainkan Wanita Cantik itu “tidak terbatas” (abundance). 

 

Seorang Naturals lebih “picky” dan “selektif” dalam memilih Wanita 

Cantik yang akan dibawa masuk kedalam dunianya… Mereka tidak lagi 

mencari Wanita sebanyak-banyaknya, karena yang mereka cari bukan 

lagi KUANTITAS, melainkan KUALITAS. 

 

Jika mereka ingin Wanita Cantik dalam hidup mereka, maka dengan 

mudah mereka bisa memiliki Wanita yang mereka inginkan… (effortless) 

 

Jika mereka sedang ingin single, maka mereka tidak perlu pusing soal 

Wanita Cantik dan pengakuan dari orang-orang tentang status PUA yang 

disandangnya! 

 

Karena seorang Naturals melakukan apa yang mereka PERLUKAN saja… 

Mereka mengerti akan arti kata Efektif dan Efisien… 

 

Jika ada orang yang bertanya tentang kegiatan PUA atau kehidupan 

DATING seorang Naturals, maka dengan sangat sederhana sang Naturals 

hanya menjawab “ya, baik-baik saja…” 

Mereka tidak lagi OVER EXPOSE tentang kehidupan dating mereka… 

justru mereka lebih banyak diam dan tidak terlalu banyak memamerkan 

skill dan kehidupan dating mereka yang SESUNGGUHNYA sangat luar 

biasa… 

 

Dilemanya adalah banyak Newbie menganggap Naturals sebagai 

seseorang yang tidak punya “skill”… karena bagi newbie, yang jago itu 

adalah orang yang SELALU APPROACH semua cewe secara konsisten 
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dan mampu mendapatkan Wanita manapun juga SEBANYAK-

BANYAKNYA! 

 

Padahal hal itu SUDAH dilalui sang Naturals… Hanya saja Mindset sang 

Naturals tidak seperti itu lagi… Ia sudah menyelaraskan dirinya sesuai 

dengan kebutuhan yang ia perlukan saja… 

 

Bayangkan seorang anak SD yang mengajak anda berantem… Jika 

anda bilang kepadanya bahwa berantem itu sia-sia, apa yang dikatakan 

anak SD tersebut? “ah bilang aja lu takut sama gue! Katro lu!” 

 

Prioritas seorang Naturals kini bukan lagi melakukan banyak approach 

untuk mendapatkan banyak Wanita Cantik dan menyebarkan banyak FR 

dan LR yang menceritakan betapa HEBAT dirinya! Melainkan 

meningkatkan Kualitas Hidup serta Kualitas Relationshipnya dengan 

Wanita Idaman mereka. 

 

Merekapun kerap berbagi pengalaman tentang Wanita… tapi mereka 

tidak banyak bicara tentang Teknik, FR atau LR… melainkan self-

development, kualitas spiritual dan mindset! Karena sesungguhnya 

mereka tau bahwa POTENSI DIRI bukan dari LUAR SANA melainkan keluar 

dari DALAM DIRI kita semua. 

 

Ia telah KEMBALI menjadi Manusia dan HAL itulah yang SESUNGGUHNYA 

membuat dirinya BAHAGIA! 

 

You are MORE than what you THINK you are! 

xRoN 
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Meningkatkan kualitas relationship anda… 
 

First of all, thank you bro SIN untuk thread yang amat sangat bagus ini… 

saya merasa thread ini akan menjadi thread yang besar! Dan tanpa kita 

semua sadari, hal itu sudah menjadi kenyataan… 

 

Saya akan membicarakan sedikit tentang Relationship… 

 

Begitu banyak Relationship yang sudah saya lalui… sekarang saya single 

dan belum berminat untuk mencari lagi… dari sekian banyak relationship 

yang saya jalani, saya mendapatkan banyak “wisdom” dan “kesamaan” 

hal positif yang amat sangat bagus jika dapat anda aplikasikan kedalam 

relationship anda dengan pasangan anda… 

 

Menurut saya Relationship adalah tahap KEDUA setelah tahap pertama 

yaitu SELEKSI… 

 

Sebelum kita menentukan untuk membangun sebuah Relationship, pasti 

kita secara sadar atau tidak sadar akan melalui tahap SELEKSI, baik itu 

me-nyeleksi atau di-seleksi… 

 

Nah tahap ini sangat penting karena PERMULAAN menentukan HIDUP-

MATI nya, BAIK-BURUK nya dan INDAH-JELEK nya sebuah Relationship… 

 

THINK BEFORE YOU JUMP… 

 

Jangan terlalu cepat untuk menentukan sebuah Relationship hanya 

dengan “merasa” bahwa dialah pasangan yang tepat untuk 

Relationship… Pikirkan baik-baik apakah pasangan yang kita pilih benar-

benar cocok, atau “rasa” itu hanya emosi sementara… 
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Tetapi juga jangan TERLALU BANYAK BERFIKIR dan MENGANALISA... karena 

belum tentu semua yang kita pikirkan itu benar adanya... 

 

Yang kita perlukan adalah HARMONISASI “rasa” dan “pikiran” kita 

kedepan... 

 

Sulit untuk saya jelaskan tapi saya yakin anda mengerti maksud saya... 

 

Kita akan bahas lebih jauh lagi tentang tahap SELEKSI dan 

RELATIONSHIP… tapi saat ini saya ingin memberikan beberapa pointer 

penting yang patut anda semua pahami dan terapkan dalam memilih 

pasangan anda... 

 

Pertama dan yang PALING PENTING!, 

Bangun dulu RELATIONSHIP YANG BAIK dengan DIRI ANDA SENDIRI 

barulah anda bisa membangun relationship yang baik dengan orang 

lain! 

 

Jika anda sendiri tidak menyukai diri anda, mengeluh dan menyeluh, 

menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, mengutuk takdir dan 

mengatakan hidup itu tidak baik, siapa yang mau TERTARIK membangun 

RELATIONSHIP dengan anda? 

 

Jika ada menyukai diri anda apapun yang terjadi, anda selalu positif, 

ceria, bahagia dan membagikan cinta, maka sudah PASTI banyak orang 

selalu ingin dekat dengan anda! 

 

Dijamin! 

 

Kedua, Jangan menentukan Relationship cuma karena KASIHAN 

 



 201 

Ketiga, Jadilah SPESIFIK dalam menentukan seperti apa pasangan anda 

 

Keempat, Teliti dulu SIFAT pasangan anda untuk menghindari "manis 

didepan dan pahit dibelakang"… ini vital, karena banyak pasangan yang 

pertamanya saja kelihatan baik, tapi setelah sudah di relationship, semua 

kelakukannya BERUBAH TOTAL… nanti kita akan bahas bagaimana cara 

menumbuhkan “pengelihatan” yang dapat melihat langsung perilaku 

seseorang yang sebenarnya (reading the cues)… stay tune :) 

 

5. Jadilah “kejam” saat meng-audisi... apa maksudnya? Well, stay tune 

again... 

 

Ok sementara coba dipahami dulu pointer-pointer yang saya berikan 

ini... penjelasan mendalam akan segera menyusul!... 

 

Build a good Relationship with yourself FIRST, then with others... 

xRoN 
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The ATTITUDE Toward Relationship PART ONE… 
 

Part One: 

Selection Phase… 

 

First of all, thanks to bro SIN untuk thread bagus ini… Thread ini akan 

menjadi thread yang besar! 

 

Dari banyak Relationship yang saya lalui, saya mendapatkan banyak 

“wisdom” dan “kesamaan” hal positif yang sangat bagus untuk saya 

bagikan… 

 

Sorry to say tapi post ini “agak” keras, karena kalau terlalu diperhalus, 

maka “makna” nya bisa hilang… I like it direct, straight to the point and 

meaningful… 

 

If you like it, then take it… if you don’t, just leave it… 

 

Dalam memulai segala sesuatu, gue selalu berpatokan kepada 

MINDSET... kenapa mindset? Karena mindset merupakan “setting default” 

untuk segala macam action dan tujuan kita... 

 

Jadi sebelum kita memikirkan bagaimana CARANYA membuat 

PASANGAN KITA BETAH untuk ada dalam relationship, kita harus PIKIRKAN 

DULU setting standar kita yaitu MINDSET kita sendiri! 

 

Fase SELEKSI adalah fase dimana kedua pasangan saling “meng-audisi”... 

fase ini juga bisa disebut pedekate... 

 

Ingat ini: Jika anda tidak MAU PUNYA MASALAH, jangan cari MASALAH!... 
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Maka Fase ini penting untuk “menentukan” apakah calon pasangan 

anda itu adalah orang yang akan membuat anda bahagia, atau 

membuat anda terpuruk. 

 

Orang MENENTUKAN untuk menuju relationship dengan pasangannya 

hanya dengan dua faktor, yaitu: 

 

1. EMOSI (perasaan) 

2. LOGIKA (preferensi, fisik, masa depan cerah, dll) 

 

Nah kebanyakan orang MENGAMBIL keputusan untuk in a relationship 

berdasarkan EMOSI… dan hal ini banyak membuat orang BUTA akan 

kenyataan… yang ada dipikiran mereka adalah “GUE AKAN MELAKUKAN 

APA SAJA TERMASUK MENGHANCURKAN HIDUP GUE ASAL BISA SAMA 

PASANGAN GUE!” dan setelah mereka in a relationship, semua tidak 

“indah” seperti yang mereka pikirkan sebelumnya... mulai bermunculan 

masalah dari pihak keluarga mereka, masalah kehidupan seperti waktu, 

keuangan dan kecemburuan, mereka mulai BOSAN satu sama lain, saling 

tidak sependapat dan akhirnya MEREKA MENYESALI keputusan yang 

mereka ambil itu, karena keputusan mereka itu HANYA berdasarkan 

emosi sementara yang membutakan mereka akan realita yang 

sesungguhya yaitu HIDUP itu LEBIH hanya dari sekedar ROMANTIKA... 

dengan kata lain, mereka tidak bisa MEMANAGE dengan baik 

Relationship mereka karena hanya berdasarkan EMOSI... 

 

Ada juga yang “gambling” seperti diatas dan BERHASIL membuat 

relationship mereka langgeng karena saling cocok... tapi itu mungkin 

hanya 1% kemungkinan… 
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Kebalikannya adalah orang-orang yang menggunakan LOGIKA… 

mereka mencari pasangan yang sesuai PREFERENSI mereka TANPA 

memikirkan RASA (emosi)… 

 

Contohnya seseorang mempunyai PREFERENSI pasangan yang tinggi, 

putih dan kaya… dia mencari dan menemukan pasangan yang sesuai 

PREFERENSI nya dan akhirnya memutuskan untuk in a relationship... 

 

Tapi sayang karena relationship nya HANYA didasari PREFERENSI dan tidak 

melibatkan EMOSI atau RASA CINTA, maka tetaplah itu akan sia-sia… 

 

Hubungannya akan terasa hambar karena ketidak cocokan masing-

masing dalam sifat dan perasaan walaupun secara MANAJEMEN 

semuanya sudah PAS… 

 

Yang HARUS diperhatikan adalah adalah HARMONISASI “rasa” dan 

“logika” kita untuk manajemen kedepan... 

 

Ingat juga bahwa kita adalah orang-orang yang masih hidup dalam 

budaya ASIA yang MASIH HARUS dicampuri dengan urusan KELUARGA… 

kita tidak bisa SEPENUHNYA INDEPENDEN… 

 

Jadi pastikan KELUARGA kitapun MERESTUI pasangan kita jika kita TIDAK 

MAU PUSING DENGAN URUSAN KELUARGA! 

 

I’ve been on this situation SO MANY TIMES!... specially with my MOM… 

sadly we have DIFFERENT characteristic for my GF… but its ok… finally she 

REALIZE that my HAPPINESS is based on ME… thank you mom… 
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Pikirkan juga tentang hal-hal yang akan kalian hadapi di fase Relationship 

untuk kemudahan me-manage nya… tapi jangan OVER ANALIZE dan 

terlalu STRICT!... 

 

Kuncinya adalah HERMONISASI kebebasan dan peraturan yang sehat! 

 

Pastikan pasangan kalian itu PASANGAN YANG SEHATI DAN SE-

PENGERTIAN! Jangan hanya mentang-mentang cantik atau ganteng 

langsung jadian!... paling pusing in a relationship sama orang yang 

CEMBURUAN, CURIGA’AN dan GA PENGERTIAN… 

 

Relationhip itu ditujukan untuk MEMBAWA KITA LEBIH TINGGI… bukan 

MEMBAWA KITA LEBIH DALAM KEDALAM MASALAH dan KEHANCURAN! 

 

Relationship should make our life HAPPY, otherwise its NOT a 

RELATIONSHIP… 

 

To Sum up this post: THINK BEFORE YOU JUMP… 

 

xRoN 
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The ATTITUDE Toward Relationship PART TWO… 
 

Part Two: 

Relationship Phase 

 

When you are NOT HAPPY in your Relationship for a long time, don’t TRY to 

fix it… CUT IT and start FRESH! 

~xRoN 

 

Pikirkan quote diatas… Itu adalah quote yang sangat keras! 

 

Didalam kelembutan diperlukan kekerasan untuk membuatnya tetap 

lembut… 

 

Didalam kebaikan diperlukan ketegasan untuk mempertahankannya… 

 

Jangan bermain-main dengan emosi anda dan pasangan anda 

selayaknya drama sinetron, telenovela atau film romantis… 

 

Hati-hati dengan “ilusi” rasa KASIHAN yang justru dapat menjurus ke 

kehancuran… 

 

Kadang sedikit ketegasan dan kekerasan diperlukan untuk menciptakan 

perdamaian… 

 

Jangan pernah mentoleransi sebuah Relationship yang sesungguhnya 

hanya sebuah “status” 

 

Saya ulangi quote dari post saya terdahulu: 
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Relationship should make our life HAPPY. otherwise it’s NOT a 

RELATIONSHIP… 

 

Itu adalah hal PERTAMA yang HARUS di-ingat! 

 

KEDUA, Bangun dulu RELATIONSHIP YANG BAIK dengan DIRI ANDA SENDIRI 

barulah anda bisa membangun Relationship yang baik dengan orang 

lain! 

 

Jika anda sendiri tidak menyukai diri anda, mengeluh dan mengeluh, 

menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, mengutuk takdir dan 

mengatakan hidup itu tidak baik, siapa yang mau TERTARIK membangun 

RELATIONSHIP dengan anda? 

 

Jika ada menyukai diri anda apapun yang terjadi, anda selalu positif, 

ceria, bahagia dan membagikan cinta, maka sudah PASTI banyak orang 

selalu ingin dekat dengan anda! 

 

Dijamin! 

 

KETIGA, Jangan PERNAH menentukan Relationship cuma karena 

KASIHAN… Jadilah SPESIFIK dalam menentukan seperti apa pasangan 

anda... 

 

KEEMPAT, Teliti dulu SIFAT pasangan anda untuk menghindari "manis 

didepan dan pahit dibelakang"… ini vital, karena banyak pasangan yang 

pertamanya saja kelihatan baik, tapi setelah sudah di relationship, semua 

kelakukannya BERUBAH TOTAL… nanti kita akan bahas bagaimana cara 

menumbuhkan “pengelihatan” yang dapat melihat langsung perilaku 

seseorang yang sebenarnya (reading the cues of truth from other 

people)… stay tune :) 
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KELIMA, Jadilah “kejam” sebelum menjadi “penyayang”... 

 

HA? Opo iki maksudnya toh mas xRoN? 

 

Ini kebalikan dari "manis didepan dan pahit dibelakang"… justru kita 

HARUS PAHIT DIDEPAN dan MANIS DIBELAKANG… 

 

Jika kita jadi DIRI KITA APA ADANYA dengan segala KEKURANGAN dan 

KELEBIHAN kita, jika kita JELAS dengan apa yang KITA INGINKAN, jika kita 

JELAS dengan PERATURAN yang akan dijalankan bersama dalam 

RELATIONSHIP, maka itulah DIRI KITA SEBENARNYA TANPA MANIPULASI! 

 

Jika pasangan kita DAPAT menerima kita APA ADANYA sejak pertama 

kali, maka SUDAH JELAS Relationship kita akan Langgeng… 

 

Kebanyakan orang menjadi sangat MANIPULATIF sebelum in a 

relationship… mereka baik, perhatian dan menjadi manis semanis-

manisnya… diri mereka yang SESUNGGUHNYA baru ditampilkan sesudah 

in a relationship dan pada akhirnya MENJADI KONFLIK karena mereka 

menjadi SANGAT BERBEDA dari sebelumnya… 

 

KEENAM dan yang paling KONTROVERSIAL!... 

 

Jangan PERNAH berfikir BAGAIMANA MEMBUAT RELATIONSHIP ANDA 

LANGGENG! 

 

NEVER EVER THINK “HOW” TO MAKE YOUR RELATIONSHIP LAST!... 

Karena pada saat anda MEMIKIRKAN BAGAIMANA MEMBUAT 

RELATIONSHIP ANDA LANGGENG, pada saat itu pula anda MENYATAKAN 

KETAKUTAN ANDA UNTUK KEHILANGAN PASANGAN ANDA dan KETAKUTAN 
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ITULAH YANG AKAN MEMBUAT ANDA DAN PASANGAN ANDA 

SENGSARA!... 

 

Dimana ada KETAKUTAN, disitulah akan ada KETER-IKAT-AN yang  

MEMAKSA!... 

 

Dimana ada PEMAKSAAN disitulah ada BEBAN!... 

 

Dimana ada BEBAN disitulah PERMULAAN DARI KESENGSARAAN dan 

AKHIR DARI KEBAHAGIAAN!... 

 

Dan pada saat RELATIONSHIP yang MENGIKAT itu MENYENGSARAKAN 

ANDA, maka anda TIDAK DAPAT LEPAS dari SENGSARA ITU karena anda 

TERIKAT sebuah RELATIONSHIP!... 

 

Disitulah BIBIT dari perselingkuhan, kepenatan, kebosanan dan 

kesengsaraan yang TERPENJARA oleh sebuah RELATIONSHIP yang 

membuat anda tidak dapat berbuat apa-apa selain menyesal dan terus 

menjalani RELATIONSHIP sebatas “status”... 

 

Semoga ANDA BERFIKIR SAAT INI!... 

 

Relationship bukan tentang KETERIKATAN apalagi MEMILIKI SATU SAMA 

LAIN!… Relationship adalah tentang KEPERCAYAAN akan sebuah 

KEBEBASAN!... 

 

Semakin anda MENGIKAT pasangan anda ATAS NAMA RELATIONSHIP, 

Semakin cepat pasangan anda meninggalkan anda... 

 

Semakin SEDIKIT RULE yang anda berikan ke SIAPAPUN, semakin mereka 

MENYUKAI ANDA... karena pada DASARNYA tidak ada SATUPUN MANUSIA 
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YANG SUKA DIPERINTAH (Chapter I from the Book “How to Win Friends and 

Influence People” by Dale Carnegie) 

 

Semakin anda MEMBEBASKAN seseorang secara BATIN, semakin mereka 

INGIN MENGIKATKAN DIRI kepada anda!... 

 

Lihatlah BINATANG peliharaan anda… semakin anda IKAT, semakin 

SENGSARALAH binatang tersebut… 

 

Tapi jika anda LEPAS dan beri KEBEBASAN, maka binatang tersebut akan 

SELALU MENCARI ANDA untuk bermain bersama anda! 

 

Tanyakan kepada SEMUA PEGAWAI DAN KARYAWAN… mana yang 

mereka pilih… pekerjaan yang BANYAK PERATURAN, atau pekerjaan yang 

SEDIKIT PERATURAN… 

 

Anda TIDAK AKAN PERNAH BISA mengontrol orang lain termasuk 

pasangan anda kecuali diri anda sendiri... 

 

Kesetiaan , Loyalitas dan Rasa Sayang datang dari KESADARAN DALAM 

HATI, bukan PAKSAAN... 

 

Jangan pernah CEMBURU, MENGIKAT apalagi MENGGURUI... 

 

KETUJUH, Nyatakan DENGAN JELAS dan TEGAS bahwa jika pasangan 

anda MENYALAH GUNAKAN kepercayaan yang anda berikan, maka 

SELESAILAH SUDAH RELATIONSHIP anda dengannya... 

 

Dan jika itu terjadi, DIA BUKANLAH PASANGAN YANG TEPAT untuk ANDA!... 
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Jangan sampai anda menikah dengan pasangan yang sebetulnya 

bukan untuk anda... lebih baik sebelum menikah anda pastikan dulu 

mana yang terbaik untuk anda... 

 

KEDELAPAN, jadilah yang TERBAIK untuk HARI INI... 

 

Buatlah RENCANA untuk masa depan RELATIONSHIP anda, tapi JANGAN 

TERIKAT dengan rencana tersebut… relakan apa yang akan terjadi 

nanti… buang jauh semua ke-khawatiran anda! 

 

Fokuskan perhatian anda UNTUK SAAT INI, DETIK INI dan MOMEN INI 

dengan pasangan anda karena anda belum berada di masa depan… 

satu-satunya saat untuk anda agar dapat berbuat sesuatu adalah SAAT 

INI… 

 

Make the BEST of TODAY and Tomorrow will be GREAT... 

 

KESEMBILAN, Ini bukan tentang MEMBERI ataupun MENERIMA… ini adalah 

BERBAGI… 

 

Banyak pasangan yang tidak seimbang dalam BERBAGI… ada salah satu 

dari pasangan yang hanya mau MENERIMA, ada juga salah satu dari 

pasangan yang hanya MEMBERI dan terus MEMBERI tanpa memikirkan 

pasangannya MENYALAH GUNAKAN pemberiannya tersebut… 

 

Relationship itu bagaikan TEAMWORK… 

 

You CAN’T MAKE IT WITHOUT TEAM WORK… 

 

This is not about Giving or Taking, this is about Sharing… 
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Well, that’s Relationship in a nutshell from my point of view… for a deeper 

understanding, I’ll post more later… 

 

Enjoy your Relationship then… 

xRoN 
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Loyalty!...  
 

Quote: 

Originally Posted by smashing durden  

maaf sis ~ gue tidak (belum) percaya dengan kesetiaan wanita. Sudah 

terlalu BANYAK bukti yang gue kumpulkan. 

 

-SD- 

 

Quote: 

Originally Posted by sadhanaputra  

 
 

gw lama2 jadi ngga percaya juga ama yang namanya kesetiaan (from 

both sides) nih..  

 

Quote: 

Originally Posted by miss gue  

lho? koq pesimis begitu sih... pengalaman pribadi ya ? but boys... ngaca 

dong... elu2 pd setia ga sih ? kalau elunya ga bisa commit setia ya don't 

expect your partner setia juga... (khas feminisme nih...) tp bener koq... 

kesannya kow cewek ga ada yg setia pdhal gw rasa lbh banyak co yg 

ga setia, no offense. 

 

Quote: 

Originally Posted by ozinieh  

wah treadhnya makin seru.................................  

tapi kok jadi ngobrolin setia & ga setia sich ?dah gitu perbedaan 
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pendapatnya antar gender lagi. bisa2 ga abis2 ini pro kontranya  

 

Quote: 

Originally Posted by mikecupz  

klo gw bilang kesetiaan wanita itu berkah bro  

if you got the loyalty from the woman, you're really bestowed  

 

sadly, they keep testing how loyal you are and if you're too loyal she will 

ditch you  

 

Quote: 

Originally Posted by gilebener  

apalagi kalo emang mau long term... 

bangun di atas pondasi kejujuran deh... 

 

yang pasti don't hope, and nothing to lose aja.. 

 

ok... gue komen soal kesetiaan dan loyalty!... 

 

this is an INTENSE TOPIC for BOTH MAN and WOMAN!... 

 

kenapa intense? 

 

karena menyangkut EGO masing-masing MASKULINISME dan FEMINISME... 

dua-duanya pasti ga mao kalah... jadi buat apa debat cowo ga setia 

atau cewe ga setia? lebih baik cari jalan keluar yang JELAS... berdebat 

cuma membawa duka... kalo mau debat ada panel "fight club"... thread 

ini tempat kita cari solusi... 
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apa sih kesetiaan? ada yang bisa jawab? 

 

jawablah sesuai keinginan masing-masing... 

 

sekarang pertanyaan gue lebih intense lagi... 

 

siapa yang mau punya PASANGAN YANG SETIA? 

siapa yang mau punya TEMAN YANG SETIA? 

 

pasti kita semua MAU punya teman atau pasangan yang setia... 

 

nah kalo kita semua MENGINGINKAN kesetiaan orang lain, kita tanya 

pada diri kita sendiri: APAKAH KITA ORANG YANG SETIA ATAU TIDAK? 

 

ga usah dijawab disini... karena pasti jawabannya "YA! GUE ORANG 

YANG SETIA"... dan gue yakin itu cuma EGO MEMBELA DIRI MASING-

MASING aja... 

 

jawab aja dalam hati sejujur-jujurnya... pikirin deh baik-baik pertanyaan 

itu... 

 

itu LANGKAH DASAR dalam mendapatkan KESETIAAN dari orang lain, baik 

cewe maupun cowo... 

 

kalo mau temen lu setia... kalo mao cewe lu setia... kalao mao pegawai 

lu setia... ya lu MUSTI SETIA JUGA!... 

 

kalo di marketing ada yang namanya "customer relationship" yang 

fungsinya MENJAGA KESETIAAN KUSTOMER dengan SETIA 

MENDENGARKAN KELUHAN DAN PERMINTAAN MEREKA... 
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jadi rumusnya adalah "berikan kesetiaan" = "mendapatkan kesetiaan" 

 

bukannya "mengharapkan kesetiaan" = "mendapatkan kesetiaan" 

apalagi "memaksakan kesetiaan" = "mendapatkan kesetiaan" 

 

that is bulshit!... 

 

its easy of you think NOT SELFISH-LY... remember, dont use EGO... use your 

HEART... 

 

nah kalo ada yang RAGU akan kesetiaan cewe karena pengalamannya 

yang lalu-lalu dikecewakan cewe dll dll, well, why is that? 

 

ada TRIGGER di otak kita yang namanya GENERALIZATION yang 

fungsinya "men-standarkan" satu golongan atau hal tertentu menjadi 

SESUATU YANG SAMA... nah topik ini cukup panjang kalo dibahas, tapi 

intinya hati-hati dengan GENERALIZATION... 

 

kalo kita gunakan POSITIF, maka jadilah POSITIF... 

kalo NEGATIF maka jadilah NEGATIF... 

 

sekarang coba kita pikir pake otak jangan pake ego: 

 

apakah SEMUA CEWE ITU SAMA? 

apakah SEMUA CEWE ITU GA SETIA? 

adakah CEWE YANG SETIA DI DUNIA INI? 

 

jawabannya: 

 

semua cewe TIDAK SAMA... ada yang SETIA dan ada yang TIDAK... dan 

jangan tanya faktornya... karena terlalu banyak... intinya, "setia" dan 
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"tidak setia". 

 

adakah cewe setia di dunia ini? 

 

YA ADA LAH!... tapi gimana bisa ketemu kalo kita MALAH CARINYA CEWE 

YANG GA SETIA TERUS-MENERUS? 

 

dan ingat ini: 

 

SETIA atau TIDAK SETIANYA seorang cewe, itu TERGANTUNG si COWO!... 

 

maksudnya? 

 

maksudnya adalah: secara psikologis dan biologis, cewe manapun INGIN 

COWO YANG BISA MEMIMPIN!... 

 

jika pada saat si cowo TIDAK BISA MEMIMPIN, atau MENYERAHKAN TAHTA 

kepemimpinan ke si cewe... tebak apa yang terjadi? 

 

si cewe pasti jadi SEMENA-MENA terhadap si cowo! 

 

bukan karena mereka MAU semena-mena... tapi secara biologis, wanita 

itu dikuasai 80% emosi yang moody!... jadilah mereka PEMIMPIN yang 

MOODY!... 

 

itulah yang sering kejadian sama banyak cowo saat mereka 

MEMBERIKAN tahta kepemimpinan mereka ke cewe... dan cowo2 ini 

bingung kenapa cewenya jadi sensitif, cepet marah, selingkuh dll dll... 

karena cowo berfikir LOGIKA dan cewenya MEMIMPIN secara EMOSI!... 

 

dan lucunya waktu gue kerja di kamar dagang perancis (IFCCI), 
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manager gue adalah cewe perancis yang moody... gue tiap hari serasa 

kerja dan punya boss yang lagi "dapet" tiap hari!... and YOU KNOW HOW 

IT FEELS RIGHT?... 

 

and even worst!... kalo LU GA BISA LEADING SI CEWE, maka dia akan 

MENCARI FIGUR yang bisa MEMIMPINNYA... dan dengan jelas 

MENINGGALKAN ELU secara langsung atau secara tidak langsung 

dengan cara SELINGKUH!... 

 

so, the SILVER RULE IS: 

MAN MUST LEAD! and WOMAN WILL FOLLOW... 

 

the GOLDEN RULE IS: 

MAN MUST LEAD WITH LOYALTY and WOMAN WILL FOLLOW WITH LOYALTY! 

 

AND as i always say to MANY GUYS: LEAD WITH LOVE! 

jangan mentang-mentang lu LEADING tapi lu SEMENA-MENA sama tu 

cewe! 

 

jangan mentang-mentang lu merasa ALPHA MALE dan lu ABUSE tu 

cewe!... 

 

thats not ALPHA... thats MACHO ABUSIVE JERK!... 

 

kalo lu mau tau apa sebenarnya ALPHA MALE, baca buku "alpha male 

sindrome" nah disitu dijelaskan sejelas-jelasnya apa itu ALPHA MALE!... 

banyak orang khususnya pua wanna-be salah menafsirkan apa itu ALPHA 

MALE dan malah menjadi MACHO atau JERKS atau "VERY" BAD BOY! 

 

REMEMBER THIS: 

YOU GIVE LOVE, YOU'LL GET LOVE! 
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YOU LEAD WITH LOVE, WOMAN FOLLOW WITH LOVE! 

 

its easy if you want it! 

Quote: 

Originally Posted by miss gue  

wah bagus banget nih thread, two thumps up buat TS. anyway... gw rasa 

sih mau punya ilmu secanggih apapun jg, t'gantung ceweknya jg, kalau 

cewek tipe setia ztau cewek yg ga suka macem2, mau di-approach 

kayak apa jg ga mempan. tp kalau cewek lg single emang gampang 

jatuh sih, kalau cowoknya taft jg lama2 pasti cewek bisa jatuh hati jg 

m'hadapi kegigihan cowok itu... 

 

sis... argumen yang lu berikan itu berdasarkan LOGIC... kalo lu baca post 

gue sebelumnya tentang EMOSI, maka situasinya bisa berbeda... 

 

silahkan baca post gue soal emosi vs logic... 

di kalangan PUA ada yang namanya chic logic... 

untuk lebih jelasnya apa chic logic, bro sadha pasti mao kasih tau kita 

semua... 

 

so bro... keep it up!... 

 

always do the best for you, not for me... 

xRoN 
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Kumpulan Teknik dan Field Report 
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Dari TIDAK menjadi YA 
 
contoh pribadi berkomunikasi dengan emosi cewe part I  

 

Gue baru kenal sama nih CW 2 hari!... dan waktu itu gue ngajak dia jalan 

ke senayan city naek taksi bedua aja (jadi kita kencan)... ni cewe CANTIK 

GILA BRO! 1/2 inggris 1/2 indo... dia juga maen beberapa sinetron remaja 

yang gue ga bisa sebutin karena menjaga privasi si cw. 

 

gue duduk sebelah kiri dia duduk sebelah kanan... 

 

trus pas di lampu merah taksinya berhenti... dan di sebelah kanan 

berhenti mobil jip dengan 5 COWO... dan langsung tuh cowo ngeliatin 

dan suit-suitin cewe yang disebelah kanan gue... dan gue ADA DISEBELAH 

KANAN... ngerti kan posisinya? 

 

jadi gue bilang aja ke tu cewe "EH TU COWO2 RESE YA... UDAH LU 

DEKETAN AJA SAMA GUE BIAR GUE RANGKUL JADI LU GA DISUITIN LAGI" 

 

dan tu cewe bilang "EH GUE GA AKAN BIKIN DIRI GUE MALU YA DIDEPAN 

TUH COWO2 DENGAN DIRANGKUL SAMA ELO! GUE GA MAO DIRANGKUL 

SAMA COWO YANG BUKAN COWO GUE!" 

jadi bro... intinya gue di TOLAK untuk ngerangkul dia! karena tuh cewe 

lagi mikir pake LOGIKANYA! dan apakah gue BERHENTI SAMPE SITU DAN 

GA MAO PELUK DIA LAGI? YA ENGGA LAH! GUE GITU LOH! huahuehuea... 

 

nah lalu apa taktik gue untuk MENGUASAI EMOSI SI CEWE SAMPE GUE 

BISA KISSING DI TAKSI?... 

 

hmmm... jangan cape dulu ya... seru nih... 
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si cw kan duduk di kiri dan gue di kanan... lalu gue bilang lu deketan 

dong duduknya... kita duduk deketan aja ditengah!... 

 

trus tu cw nanya sama gue "KNAPA GUE HARUS DUDUK DEKET LU?" 

 

kalo gue MEYAKINKAN DIA SECARA LOGIKA, maka gue akan bilang 

--> ya gue pengen deket aja sama lu! 

--> ya kan gue suka sama lu 

--> ya udah ga usah duduk deketan deh... maaf ya... 

 

apakah cara itu berhasil? TENTU TIDAK! 

 

lalu gimana cara meyakinkan EMOSI? gue bilang begini... 

"Lu tau ga? sebelah kanan lu ada malaikat lu... dan sebelah kiri gue ada 

malaikat gue... malaikat lu itu GENDUT dan malaikat gue juga GENDUT... 

jadi kasian kalo mereka ga bisa duduk! jadi mending lu geser ketengah, 

gue juga geser ketengah supaya tuh malaikat GENDUT bisa pada duduk 

tenang... 

 

dan tuh cewe ketawa dan SAMBIL GESER KETENGAH!!! gue ga becanda 

bro... 

 

-->trus kita udah duduk ditengah! 

 

gue: coba liat tangan lu 

cw : mao ngapain? 

 

--> kalo gue jawab mao pegang tangannya, itu jawaban logika... dan si 

cewe ga akan kasih tangannya... 

 

gue: mao baca garis tangan 
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cw: nih... (tanpa pikir panjang dia langsung kasih) 

 

akhirnya tangan tu cw ditangan gue dan gue baca garis tangannya 

walaupun gue GA BISA BACA GARIS TANGAN dan GUE BULSHIT DOANG! 

hahaha! 

 

gw: hhmmm... garis ini tandanya lu bakal banyak minum susu supaya lu 

gemuk, garis ini lu minum susunya pake koko krunch, garis ini tandanya 

pantat lu ga seksi, tanda ini lu bukan cewe yang bisa ciuman! 

 

cw: enak aja ya (hahaha) gue seksi tau... dan gue bisa ciuman! gue ga 

butuh minum susu!... hahaha 

 

--> sampe disini apa gue SO KEREN dan NGERAYU NI CEWE? tentu tidak! 

gue hanya memainkan EMOSINYA si cewe yaitu bikin dia FUN! dan tanpa 

sadar dia bisa jadi SUKA sama gue... kalo sampe sini lu pikir ini ga masuk 

akal! ga papa gue ngerti posisi lu yang masih berfikir LOGIKA! 

 

masih panjang nih bro... 

gue terusin next time deh... sampe dia kissing sama gue... 

 

kalo hal tentang EMOSI ini dicoba dengan BENAR, maka akan berhasil... 

dan kebanyakan orang-orang yang berhasil adalah bukan orang yang 

kebanyakan berfikir... tapi yang bertindak... 

 

kalo lu mao tanya2 tentang macem2 soal ini atau masalah pribadi, email 

aja gue di HUalternative21@gmail.com UH 

 

nanti gue kasih tau banyak banget rahasia soal dapetin cewe... tapi lu 

semua harus janji... ga cuma dibaca.. tapi dicoba.. karena banyak yang 

ga masuk akal! tapi BERHASIL kalo DICOBA! 
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ingat... MAO DAPET CEWE = KENDALI EMOSI 

 

xRoN 

 

 

contoh pribadi berkomunikasi dengan emosi cewe part II 

 

Karena banyak request soal post gue yang berjudul 

"contoh pribadi berkomunikasi dengan emosi cewe part I" 

 

maka gue lanjutin dulu deh ceritanya... hmmm... are you guys ready?... 

good!... 

 

Story Continuous: 

 

akhirnya tangan tu cw ditangan gue dan gue baca garis tangannya 

walaupun gue GA BISA BACA GARIS TANGAN dan GUE BULSHIT DOANG! 

(catatan! gue bulshit bukan mao tipu-tipu... tapi dia juga tau gue nge-

bulshit... jadi kayak bercanda... sok tau aja... get it?) 

 

gw: hhmmm... garis ini tandanya lu bakal banyak minum susu supaya lu 

gemuk, garis ini lu minum susunya pake koko krunch, garis ini tandanya 

pantat lu ga seksi, tanda ini lu bukan cewe yang bisa ciuman! 

 

cw: enak aja ya (hahaha) gue seksi tau... dan gue bisa ciuman! gue ga 

butuh minum susu!... hahaha 

 

gw: hmmm... ternyata apa yang lu akui itu ga seperti tangan lu ya... ck ck 

ck... pasti lu orangnya plin-plan ya? 
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(perhatikan pada saat gue ngomong hal yang lain selain soal garis 

tangan, tangan gue dan dia masih nempel! jadi kita berkomunikasi dua 

channel... yaitu pembicaraan kita BEDA dengan komunikasi TUBUH kita 

yaitu pegang tangan) 

 

cw: ha? ga lah gue tegas lagi (membela ego) 

 

gw: ... (diem aja, ga bergerak ga senyum dan nyuekin tuh cewe... tapi 

tangan dia tetep di tangan gue dan itu tandanya DIA EMANG MAU 

PEGANGAN TANGAN cuma DIA TIDAK AKAN DIUNGKAPKAN DENGAN 

KATA-KATA karena EGONYA tidak mengijinkan, sedangkan EMOSINYA 

mengijinkan... ok? jadi kalau mau melakukan langkah sentuhan fisik, 

jangan DIBICARAKAN... kalo lu emang yakin dia mau untuk sentuhan fisik, 

ya LAKUKAN SAJA) 

 

cw: heh ko diem sih? ga mao baca garis tangan gue lagi? 

 

gw: (ngomong tapi ga liat dia) iya gue masih mao baca garis tangan 

tapi sabar ya, kita kan lagi di arteri... jadi gelap dan garis tangan lu ga 

keliatan... 

(nah yang baru aja gue lakukan adalah TES apakah dia emang pengen 

tangannya di pegang apa tidak... jika tangannya diem ditangan gue, 

berarti dia mau dipengang... tapi kalo dia TARIK maka dia TIDAK mau 

dipengang dan jangan DIPAKSA) 

 

cw: ... (tangan tetap pada posisinya... good... she wants me! dia ga 

bilang secara langsung ke gue kalo dia mao tangannya di pegang... tapi 

justru dalam kesunyian itu dia berkomunikasi dengan emosinya melalui 

tangannya yang ga bergerak pada saat kita nga ngapa-ngapain...) 
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gw: ok sebelum gue baca garis tangan lu gue mao tanya... kalo lu 

pengangan sama cowo, tangan lu pegangan begini (lalu jari2 tangan 

gue masuk ke jari2 tangan dia... ngerti kan maksudnya? pegangan orang 

pacaran) ATAU begini? (jari2 tangan gue rapet dan pegangannya 

kesamping tangan dia... pegangan kalo lu pegang tangan anak kecil... 

ngerti ga? moga2 lu ngerti deh maksudnya)  

 

cw: kalo sama COWO gue.. gue pegangan begini (pengangan orang 

pacaran) tapi kalo sama temen ya begini (pengangan sama anak kecil) 

 

gw: oh kalo gitu gue pegang lu begini aja deh (lalu gue pegang dia 

kayak orang pacaran dan DIA TERIMA DAN DIEM AJA SAMBIL SENYUM2) 

 

nah coba apa maksudnya? si cw SECARA TIDAK LANGSUNG pengen tau 

apa dia itu cuma temen atau pacar buat gue... jadi dia ga akan TANYA 

langsung... tapi kasih KODE secara TIDAK LANGSUNG dengan bilang kalo 

COWO gue, tolong pegang gue kayak cowo gue! tapi kalo temen, 

pegang gue kayak pegangan temen! 

 

ini mirip katakan cinta... kalo diterima ambil bunga, kalo ditolak ambil 

palu dan getok pala gue... 

 

JELAS KAN? dan inilah CARA banyak CEWE berkomunikasi... yaitu secara 

TIDAK LANGSUNG... kita akan bahas soal gimana kita bisa tau apa yang 

cewe mau TANPA MENYINGGUNG SAMA SEKALI MASALAHNYA!... this is 

cool... thats why i love woman... 

 

nah sekarang gue udah pegangan tangan... gue pegang tangan dia 

lalu gue turunin ke bawah... (bukan ke anu lho! ck ck ck kotornya otak 

kalian... huahauhua) jadi tangan kita BUKAN fokus lagi... tapi udah 

PROSES background!... bahasa gue terlalu sulit ga bro? 



 227 

 

nah gua ga NGOMONGIN SOAL TANGAN... gue ngomongin soal yang 

lain... jadi kita berkomunikasi 2 channel... satu channel VERBAL (atau 

dengan kata2) dan satu lagi adalah channel NON-VERBAL yaitu tangan 

kita... 

 

gw: jadi gimana temen lu itu yang bla.. bla.. bla.. 

 

cw: oh iya... dia bla bla bla.. 

 

pada saat cewe bicara secara channel verbal, maka channel non-

verbalnya udah nge-set untuk BICARA jujur sejujur-jujurnya... 

 

lalu sementara channel verbal lanjut ngomong, channel non-verbal 

beraksi... gue coba usap jempol gue sedikit ke tangan dia... dan dia juga 

usap jempol gue balik... itu tandanya dia respon dengan "tanda kalo gue 

suka dia"... 

 

bla bla bla... 

 

gue kendorin pengangan gue... si cewe malah ngencengin 

pegangannya... berarti dia ga mao lepasin gue... 

 

gue kencengin lagi... dia usap jempolnya ke gue... 

 

ok sampe sini gue udah yakin kalo pengangan tangan udah beres...  

 

dan gue harus cepet MELANGKAH ke langkah selanjutnya yaitu rangkul!... 

 

nah nga mungkin gue LANGSUNG rangkul dia... gue harus ada STRATEGI 

untuk bisa BERKOMUNIKASI SECARA TIDAK LANGSUNG kalo gue pengen 
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ngerangkul CW ITU... 

 

so this is what i do.. 

 

gw: wah tangan lu keringetan ya... (gue lempar tangannya tapi lembut 

jadi dia tau gue ga kasar) 

 

cw: hehehe... 

 

gw: (dengan "cool"nya ngeluarin sapu tangan dan ngelapin 

tangannya...) 

 

sampe disini si cewe akan ngerasa "agak" malu karena tangannya basah 

dan gue elapin... dan pada saat dia "malu", kepercayaan dirinya lagi 

goyang... jadi pasti dikepalanya mikir gimana cara supaya dia bikin 

dirinya ga malu... 

 

nah pada saat otaknya berfikir itulah kita kasih JAWABANNYA!... 

 

gw: udah ga pa pa ko... sini (gue pengang lagi tangannya) 

 

gw: tau ga? mantan gue pernah bilang kalo dia itu bingung... pasalnya 

temen2nya bilang kalo tangan cowo itu HANGAT... makanya banyak 

cewe suka pengang tangan cowo... tapi mantan gue ini ga pernah 

punya cowo yang tangannya hangat kecuali gue... makanya dia suka 

pegangan sama gue... karena tangan gue HANGAT dan tangan dia 

DINGIN... jadi gue bisa meng-HANGATKAN tangannya... 

 

cw: oh gitu ya...  
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gw: wah tangan lu yang satu lagi ga dingin ya? (TES LAGI) 

 

cw: iya dingin banget nihh... (secara langsung nyamber tangan gue) 

 

gw: waduh kok kita pengangan 2 tangan aneh begini ya? wah wah... 

lucu nih... entar ga enak diliat orang... 

 

cw: hahaha siapa yang mao liatin? pak sopir? 

 

gw: pak sopir dan dua malaikat gendut kita lah! 

 

cw: hahaha... iya ya? hahaha... 

 

pada saat cewe merasa FUN dan TERTAWA, itulah saat yang tepat untuk 

GO TO THE NEXT STEP... karena RASA FUN itu dapat mendorong orang 

untuk melakukan HAL YANG LEBIH FUN LAGI!... (its hard to explain, but 

later ya bro) 

 

gw: wah... malu nih gue sama malaikat gendut... udah deh gini aja... 

(gue langsung rangkul dia... dan dia nurut aja... dan gue bisa ngerasain 

detak jantungnya gede bgt DUG DUG... DUG DUG.. btw gue juga sih... 

huahuahua... grogi bro... meluk cewe cakep... tapi gue stay cool dan ga 

terkesan keliatan SENENG BANGET bisa meluk dia) 

 

kita SILENT for 10 minutes... cuma channel body language kita aja yang 

ber-komunikasi... dan hasilnya adalah rasa hangat di dada... pernah kan 

ngerasain rasa hangat kalo baru2 jadian dan meluk cewe?... yup... itu 

reaksi kimia yang normal terjadi... bahasa gaulnya adalah CINTA... 

bahasa kurang gaulnya adalah LOVE... bahasa FILMnya adalah LOVE is 

CINTA... jayus is good bro... 
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yup... akhirnya kita sampe di senayan city... gue turun dan dia turun... dan 

lu tau ga? waktu dia turun... whoooaaaaw gue ga sadar dia tuh seksi 

banget!... putih mulus... cuma ada jerawat dikit di idungnya... dan 

jerawat itu juga bisa jadi bahan buat berkomunikasi secara tidak 

langsung pada saat gue mau cium dia... 

 

hmmm... sounds good? 

 

yup... to be continue to the last episode my brothers... 

 

kalo lu mao dapet tips, tanya2 tentang macem2 soal ini atau masalah 

pribadi, email aja gue di HUtipspw@gmail.com UH 

 

nanti gue kasih tau banyak banget rahasia soal dapetin cewe... tapi lu 

semua harus janji... ga cuma dibaca.. tapi dicoba.. karena banyak yang 

ga masuk akal! tapi BERHASIL kalo DICOBA! 

 

ingat bro... orang yang sukses bukan orang yang banyak berfikir... tapi 

yang cepat bertindak... 

 

Till Next Post, 

xRoN
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French Kiss dalam 5 Menit di Food Fest  
 

Hai Para Pencinta Wanita… Kali ini saya akan memberikan Field Report 

yang masih saya belum percayai sampai saat ini… Ini adalah Kissing 

Tercepat saya dengan Wanita yang BARU SAJA saya kenal… bayangkan, 

saya baru kenal 5 menit tapi “chemistry” dalam dirinya sudah sangat 

MENGINGINKAN kontak fisik dengan saya… dan perlu anda semua 

ketahui, dia adalah Model yang sangat Konserfatif (Jutek, sulit didekati 

apalagi dirayu-rayu dengan rayuan gombal)… So Lets just Read this 

Magnificent Field Report… 

 

Pada suatu kesempatan saya dan 3 Sahabat PW yaitu Masterkiss, Stoner 

dan The Legend membawa 3 orang Wanita untuk berjalan-jalan ke Food 

Fest Café di Kemang, Jakarta. Dikarenakan hanya ada 3 Wanita yang 

masing-masing asik berbincang-bincang dan membangun “chemistry” 

dengan masing-masing sahabat PW, maka saya sudah tentu “dicuekin” 

dan melamun sendiri. Jadi saya melihat sekeliling café dan hanya 

menikmati makanan dan Sheesha saya saja. 

 

Suasana Food Fest pada waktu itu sangatlah Ramai dikarenakan waktu 

itu adalah Malam Minggu. Hamper semua meja disitu dipadati oleh 

anak-anak muda dan juga banyak Wanita Cantik. Tapi dari semua 

orang-orang itu, tidak ada satupun wanita idaman yang saya inginkan... 

 

Waktu menunjukan pukul 2 pagi. Dan pada saat kami memutuskan untuk 

pulang pada pukul 2.30, tiba-tiba 6 orang Wanita tinggi, cantik, seksi, 

menarik dan tampak sangat berkelas dari pakaian, tas dan sepatu yang 

mereka gunakan lewat didepan kami... sudah tentu mereka menarik 

PERHATIAN semua PRIA di FoodFest Kemang... saya bisa merasakan dan 

melihat semua mata para Pria (walaupun mereka bersama Wanita) 

tercengang memandang Para Wanita Tersebut... 
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Lucunya, setelah lebih dari 20 menit, TIDAK ADA SATUPUN dari PRIA-PRIA di 

FoodFest yang MAJU dan BERKENALAN dengan para “bidadari” ini... 

mungkin karena para Wanita ini tampak sangat konserfatif... 

 

Salah satu sahabat PW yaitu Stoner menantang kami untuk MAJU dan 

melakukan GERAKAN dengan SEGERA... 

 

Dan tanpa basa-basi diapun BERGERAK MENGHAMPIRI 6 Wanita ini… Tapi 

sayang pada saat dia hampir mendekati para Wanita ini, dia malah 

belok ke toilet… 

 

Sekembalinya dari Toilet, Stoner mengaku bahwa dia mengalami “shock 

berat” pada saat 2 langkah lagi… “entah kenapa” katanya… akhirnya 

dia MENANTANG kami semua untuk MAJU dan mengambil langkah… 

 

Khususnya Saya… dia menantang saya untuk melakukan GERAKAN 

dengan SEGERA… 

 

Dan dengan sedikit kesal dan terpaksa saya MENGHAMPIRI juga para 

Wanita itu… 

 

Dengan Perasaan Grogi dan TIDAK TAU harus bicara apa, saya beranikan 

diri juga... 

 

Akhirnya saya menggunakan body language miring kesamping (seakan-

akan hanya mau bertanya) dan berkata: 

 

RoN: HEY GUYS! DO YOU GUYS SPEAK ENGLISH? (baldly and confidently) 

GIRLS: Yea Sure… 
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RoN: Well… Me and My Friend over There HAVE A BIG ARGUMENT about 

YOU GUYS!... They said you GUYS are 19 to 23… but I say you guys are 

waaaayyy older… YOU GUYS are 40 aren’t YOU? JUST ANSWER IT, I HAVE 

SOMETHING TO DO QUICK… 

 

GIRLS: bla bla bla bla… 

RoN: Hmmm… great, I thought you guys are 40 something… NICE to 

KNOW that you GUYS WAAAAAAAAYYY YOUNGER… 

 

GIRL LEADER: Well, HOW OLD ARE YOU MISTER? 

RoN: Me? WHY YOU WANT TO KNOW? (membuat penasaran) 

GIRL LEADER: JUST TELL ME HOW OLD ARE IF YOU’RE A GENTLEMEN… 

RoN: I AM WAAAYYY TO OLD FOR YOU…  anymore questions before I GO? 

(membalikan Fakta) 

 

GIRL LEADER: hahaha… you HAVEN’T ANSWER MY QUESTION!... 

RoN: DARE to SWAP ID? (challenge) 

GIRL LEADER: SURE! HERE’S MINE 

RoN: Here’s Mine… Anyway, What do you Do?... 

GIRL LEADER: Modelling… hmmm… so you are Ronald Frank eh? 

RoN: Mmmm…. AMELIA? WHAT? ML? your back name is ML? geezzz? How 

many times a day AMELIA? 

 

GIRLS: HAHAHAHA… 

 

AMELIA ML: hahaha… well it stands for bla bla bla… im mixed 

sundaneese, manadoisee and dutch bla bla bla… so that’s why its ML 

 

RoN: I See THAT!... well… don’t DO IT WITH ME THEN… cuz I AM GONNA 

RUN AWAY FROM YOU MISSY! (challenge)  
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GIRL: Hey I think WE SHOULD give him a DRINK! Give him Black Label 

 

Dan para wanita itu mengambil sebotol minuman KERAS yang sudah 

pasti akan membuat saya MABUK dan mereka pasti MENTER-TAWAKAN 

saya… hmmm… I’ve got to do something about this… 

 

RoN: Ahaha… sorry I DON’T DRINK… 

AMELIA ML: Bullshit! You are NO GENTLEMEN… 

RoN: YOU ARE NO LADY EITHER… 

AMELIA ML: O YEA? I CAN DRINK THIS! And YOU CAN’T 

RoN: WHOAAA... ok... I AM IN!... Give me a Glass… YOU WANNA 

CHALLENGE ME LITTLE MISSY? (challenge) 

 

Setelah itu saya MEMISAHKAN Amelia dengan teman-temannya ke 

sebuah meja kosong kecil dibelakang teman-temannya… jadi hanya 

saya dan Amelia ML di sebuah Meja. 

 

Amelia ML: ok here’s your glass and this is the bottle! 

RoN: hmmm… ok cheers!... *clank 

Amelia ML: cheers… NOW DRINK IT! 

RoN: nope… LADIES FIRST… or maybe you ARE NOT a LADY? 

Amelia ML: okey! Sure… gulp gulp gulp… ahhhh… THERE YOU GO! Now 

YOU DRINK! 

 

RoN: you know… I think what you drink is an APPLE JUICE… it looks like 

APPLE JUICE… 

 

Amelia ML: NO IT WASN’T… Wanna Try? 

 

Lalu Amelia Menjulurkan Lidahnya seakan-akan mau menunjukan touge 

piercing yang ada di lidahnya… 
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RoN: hmmm yep sure I’ll try! But hold on! Wait a second! 

 

Lalu saya memanggil Stoner untuk MEMBUKTIKAN bahwa saya akan 

FRENCH KISS dengan Amelia… dan saya bilang ke Stoner untuk mem-foto 

saat kami French-kiss… 

 

Dan saya kembali ke Amelia yang ternyata sudah duduk kembali dengan 

teman-temannya… 

 

RoN: ok… give me your tongue… 

 

Dan Stoner siap-siap mem-foto… tapi diketahui oleh salah satu teman 

Amelia dan berkata untuk tidak mem-foto… dan akhirnya Stoner hanya 

memperhatikan saja. 

 

Amelia menjulurkan lidahnya dan akhirnya kami French kiss didepan 

teman-temannya dan Stoner serta Seluruh FoodFest… 

 

15 detik kemudian saya berkata ke Amelia bahwa saya harus SEGERA 

PULANG karena saya punya KESIBUKAN yang LEBIH PENTING… disini titik 

dimana saya menunjukan saya adalah seseorang yang PENUH MISTERI… 

dan saya memberikan secarik kertas untuknya menulis nomor HP nya… 

dan saya TIDAK MEMBERIKAN nomor HP saya… 

 

Amelia ML: wow… ok, now DRINK that!... 

RoN: No until you give me your Phone Number in this PAPER… 

Amelia ML: Here… 

RoN: Great, I never said to drink that thing NOW right? So I’ll drink it Later… 

Just you and Me Lady… *memasang expresi challenging… 

 



 236 

Setelah itu, saya dan beberapa teman PW dan 3 Teman Wanita kami 

meninggalkan FoodFest… 

 

Pada Saat kami akan pulang, sudah tentu saya merobek-robek kertas 

yang berisikan nomor HP Amelia didepan Teman-teman saya… 

 

Dan mereka bertanya mengapa saya melakukan itu… 

 

Saya menjawab… 

 

yang tadi saya lakukan hanyalah untuk “show-off” … 

 

Hahaha… saya masih sedikit menyesal akan hal itu… but… just move on 

and SAY NEXT!... 

 

Untuk Field Report dan Teknik Dasyat yang akan membantu anda 

menjadi Pria Idaman, kunjungi HUwww.pencinta-wanita.com U 

 

Hope its useful, see you in the next FR, 

xRoN 
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Penyesalan!...  
 

Hi Bro... 

 

Gue mau Field Report nih... Tapi entah kenapa gue lebih ngerasa ini 

kayak diary yah?... hmmm... 

 

Barusan sebelum gue post disini gue baru aja dari Bliss, salah satu club di 

jakarta... 

 

dimulai dengan cerita bagus (good start) dan akhir penyesalan (sad 

ending) 

 

knapa bisa begitu? 

 

here we go... 

 

well, seperti biasa gue dan temen gue dengan nick name "the Legend" 

yang rencananya bakal ke bandung tgl 7 juli untuk bawa seminar dan 

jalan bareng bro savant dan greenseal... 

 

nah jadi gue sama The Legend ke Bliss dan kebetulan disana lagi ada 

campus night... baru aja kita turun dari mobil, di tempat parkir udah 

dipenuhi cw2 hot, seksi and damn beautiful! 

 

dan karena kebetulan The Legend punya member card, jadi kita 

langsung lewat RED CARPET yang PLONG... sedangkan yang pake 

invitation atau guess list gantri disebelah kita puanjaaang bgt... so yes WE 

HAVE VALUE lah... jalan di red carpet dengan body language cool dan 

mind-set we are the celebrity!... loooottts of gals kasih eye contact!... dan 

looootss of guys ngeliat "iri" ke kita... huufffff sorry guys... silahkan antri... 
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huehue... 

 

anyway, waktu di lift kita ktemu 2 orang yang kira2 berumur 30an... dan 

salah satu dari mereka tanya ke kita "dari kampus mana?" dan dengan 

spontan gue jawab "mas dari kampus mana?" dan dia ketawa... 

 

ngobrol punya ngobrol ternyata mereka reporter majalah night life, yaitu 

majalah tentang clubs dll dll... dan mereka membuat edisi ke 3 nya... nah 

dengan spontan "otak marketing" gue respon! dan bilang "wah mas, 

kebetulan bgt... saya punya cerita bagus buat majalah mas... saya 

pembawa seminar dan workshop yang suka bawa beberapa orang 

kelapangan untuk dilatih berkenalan dengan orang-orang baru 

khususnya cw di clubs dan mall... itu bisa jadi cerita bagus untuk diliput 

mas..." ya singkat cerita dia say "wow" dengan semua yang gue ceritakan 

dan kita bertukar nomor hp dan dia berjanji akan meliput saya dan 

beberapa student beraksi di lapangan pada bulan agustus... so stay 

tune... i'm on NIGHT LIFE magazine guys! 

 

so i was FIRED UP dan semangat bgt... dan mereka juga "secara tidak 

sengaja" meliput dan pasti melihat action gue di club tsb... 

 

jadi gue duduk sebentar di bar dan sebelah gue ada 2 cowo yang 

kelihatannya cuma liat2 keadaan... tanpa panjang lebar gue langsung 

bilang: 

 

RoN: "hi man, lu kesini sama siapa?" 

(dan si cowo ngeliat gue aneh tapi ngejawab juga) 

 

Cowo: "gue sama temen gue..." 

 

RoN: "man, lu liat disini kan banyak cw... gue yakin lu pasti sering kesini... lu 
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tau ga caranya dapet cw yang lagi dance dan kenalan sama lu?" 

 

Cowo: "wah gue kesini cuma buat fun aja men... tapi gue juga sering 

dapet cw kok, caranya bla bla bla" 

 

RoN: "waw... keren... terus terang gue masih susah dapet cw yang lagi 

dance... mereka keasikan dance dan gue susah ngomong... apalagi 

musiknya gede bgt... lu ajarin gue dong caranya men... gue bener2 

pengen educate diri gue supaya bisa kenalan sama siapa aja di semua 

situasi..." 

 

Cowo: "ok... sipp... btw gue jeffry, kenalin temen gue bla bla bla" 

 

kebetulan disebelah gue ada group 7 cw... dan gue langsung make the 

1st move sebelum gue belajar sama jeffry... 

 

RoN: "hai... gue mao tanya sama lu... barusan gue nanya temen gue 

yang cowo kalo mau kenalan sama cw yang lagi dance gue harus 

pegang-pegang pinggangnya, begini, begitu, bla bla bla" 

 

Cw: "bla bla bla" 

 

RoN: "lu SMP mana?" 

 

Cw: "gue smp 7 emang knapa?" 

 

RoN: "anak smp blom boleh dugem tau" 

 

Cw: "hahaha gue udah ga smp lagi tau... emang knapa gue pendek 

ya?" 
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(si cw memang rada pendek, lumayan cantik, kurus, sexy ya xo xo la... 

dan dia ngasih liat sepatu hi heels nya...) 

 

RoN: "hahaha wah wah... lucu bgt sih loh... pake kalung babi lagi... mirip 

baget sama yang punya-nya... ahhaha" 

 

Cw: "hahaha... enak aja lu! ini mirip lu tau... bla bla bla" 

 

RoN: "lu baru kenal aja bawel ya... kenalin temen gue... ini jeff, FS, bla bla 

bla" 

 

dan jeffry bisikin gue "kayaknya jagoan lu deh..." 

(hahaha ga juga la jeff... lu jadi ga confident gitu sih?... hualah!) 

 

Cw: "hahaha lu aja blom kenalan ma gue! gue richi..." 

 

RoN: "gue Ronald... lu udah kenalan sama temen gue sekarang lu kenalin 

gue sama temen lu..." 

 

Richi: "halah bilang aja lu pengen kenalan ma temen gue..." 

 

RoN: "hahaha... bilang aja lu takut kehilangan gue! lu ga rela kan gue 

direbut temen lu? ck ck ck... gue ga segampang itu beralih hati lagi! 

hahaha..." 

 

--- singkat cerita dia ngenalin ke temen2 nya dan gue nobrol sama 7 cw 

itu tentang diri gue, temen2 gue, diri mereka dan situasi club dll dll... 

 

dan setelah itu mereka gue tinggal sebentar, soalnya gue masih mau 

kenalan sama "target2" yang sayang kalau "dilewatkan"... 
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gue kesana dan kesini dan dapet beberapa nomor hp... 

 

dan saat gue kembali ke si richi, dia tampak kecapean gara2 dance... 

 

tanpa basa basi gue tarik tangannya dan duduk di bar... (gue udah 

berani tarik tangannya karena dia udah kasih "signal" bahwa dia suka 

sama gue) 

 

dan kini tinggal gue dan dia di bar... dan kita ngobrol... 

 

RoN: "whuah gue cape bgt ci... gue ga ngapa2in, cuma bolak-balik 

kenalan dan ngobrol. tapi cape bgt rasanya..." 

 

Richi: "bla bla bla" 

 

RoN: "tadi ada cewe seksi gue kenalan dia malah bla bla bla... lu tuh ci, 

harusnya sedikit tinggi dan sedikit seksi! kalo engga mana mau gue sama 

lu? bla bla bla" 

 

Richi: (dengan muka sedih dan tampak down) "ronald... liat deh 

disamping lu ada cw seksi bgt tuh... lu coba lah kenalan sama dia... gue 

yakin lu pasti dapet tuh... lu kan asik... gue ke temen2 gue dulu ya... 

ronald... good luck ya... semoga berhasil... dia... lebih seksi dari gue... 

lebih cakep dari gue... gue kan pendek... bla bla bla" 

 

dan richi pergi dengan muka DOWN bgt... 

 

dan ya tentu aja gue kenalan dengan cw disebelah gue dan dapet 

nomor hpnya... 

 

tapi HATI KECIL gue merasa gue udah KETERLALUAN sama si richi... 
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kalo dilihat dari cara gue menjadi THE MAN yang punya VALUE YANG 

LEBIH TINGGI... gue udah KETERLALUAN MEMOJOKAN si richi... gue sadar 

bahwa gue bener-bener ga PAS bgt PORSI "confident" gue pada saat itu 

dan akhirnya jadi "over confident" yang menyebabkan seseorang jadi 

DOWN dan itu melukai hatinya. 

 

dan gue ngaku salah karena gue udah melukai hati seorang cw yang 

OPEN bgt sama gue, yang BAIK bgt sama gue dan yang paling GA 

BITCHY sepanjang malem ini... 

 

jadi gue langsung cari richi... tanpa panjang lebar gue tarik tangannya 

dan gue bilang "ikut gue sebentar..." dan dia ikut gue... 

 

RoN: "richi, gue mau pulang... tapi gue ga tenang kalo gue ga ngomong 

sama lu..." 

 

Richi: "knapa?" 

 

RoN: "dari tadi gue udah kenalan sama banyak cw disini... tapi diantara 

semua cw itu, ELO yang paling BAIK, ELO yang paling OPEN dan GUE 

SUKA ELU KARENA ITU!" 

 

richi ketawa kecil dan kepalanya agak tertunduk seperti agak malu dan 

tidak confident... jadi langsung gue rangkul dan gue bilang:  

 

"RICHI... YOU ARE THE BEST!..." 

 

"kasih nomor hp lu deh... nanti kita jalan bareng ya kalo ke club lagi..." 

 

dan gue bisa liat cahaya di mukanya yang tadi redup jadi terang lagi 
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dan hepi... 

 

So Bro... I ADMIT!... I AM NOT PERFECT!... Sometimes gue bisa juga TERLALU 

CONFIDENT dan jadi OVER CONFIDENT... dan itu SALAH... 

 

Jadi Pesan yang ingin gue sampaikan sama kalian di post ini adalah... 

pada saat kalian over confident, segeralah SADAR dan rubah over 

confident tadi menjadi confident yang normal dan pada tempatnya... 

kita harus tau dimana batasnya... 

 

jika kita over, kita bisa saja melukai hati cw atau nyakitin dia TANPA 

SADAR... 

 

bagaimana cara tau batasnya confident dan overconfident? 

 

TANYA SAMA BRO SAVVOY / SAVVANT / SAVVIOUR... He Knows the 

Answer to That... iya kan bro?... 

 

well, gue kasih tau deh... CALIBRATION!... mau tau apa itu calibration?  

tanya sama BRO SAVVANT! 

 

moga-moga pengalaman yang SALAH ini bisa membantu kalian melihat 

apa yang "seharusnya" dan apa yang "melebihi" apa yang seharusnya... 

 

Keep on Loving Girls not with Ego but with Love... 

xRoN 
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Instant date sama cewe bandung euy...  
 

haha... nih lagi pengalaman yang seru... 

yaitu instant date bro... 

 

jadi gue ketemu sama 2 cewe yang gue belum kenal, yang satu cukup 

oke. satu lagi biasa aja... dan gue langsung bisa kencan kilat alias instant 

dating... 

 

ini cerita lengkapnya... 

 

gue jalan sama bro savvoy, greanseal dan masterkiss... yang jelas mereka 

udah ngumpulin nomor hape lumayan banyak... 

 

gilanya, bro savvoy en masterkiss kenalan sama satu grup yang isinya 5 

ato 7 cewe gitu... gue lupa... haha gila banget... 

 

ok... back to instant date... 

 

gue jalan di mall apa gitu gue lupa... yang jelas disamping mallnya ada 

kayak semacem cafe-cafe gitu... 

 

nah gue lagi jalan di "pesisir" cafe tersebut dan didepan gue ada 2 

cewe... 

 

RoN: do you guys speak english? 

cw target (CT): yes... 

cw temen target (CTT): why? 

RoN: haha... GREAAAAT... i like girls who can speak english... 

ct & ctt: ???? (bingung) 

RoN: i just came from somewhere... i wont tell you where... but i like 
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bandung... so tell me 3 cool places in bandung to hang-out and make 

my adrenalin fly!... 

 

ct: well... let me see... congo, embassy and (satu lagi gue lupa) 

 

RoN: oh i see... OH MY... IS THAT JET-Z??? 

 

ct: haha yes... you want some? 

 

RoN: no.. no.. thanks... i thought JET-Z only exist in my country... 

 

ctt: where are you from then? 

 

RoN: ha..ha.. not so fast honey... i'll tell you when you're already my 

girlfriend... 

 

ct: who wants to be your gf? 

RoN: yea whatever... :P 

 

ct&ctt: hahaha... 

 

savant: bla bla bla (gue lupa dia ngomong apa) 

 

greanseal: lu kampus dimana? 

 

ct: di umpar 

 

greanseal: wah sama dooong... 

 

ct: oh ya? bla bla bla... 
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ct: kalo lu? ( ke savant) 

 

savant: bla bla bla... 

 

RoN: ... (wah gue dicuekin, si cewe2 malah ngomong sama savvoy en 

greanseal) 

 

RoN: ok guys... i'll go there 1st... you talk to my friend here... 

 

gue cabut en tinggalin si cewe2 sama bro savvoy en greanseal... 

sekitar 5 menit, greanseal en savvoy dateng ke gue dengan nomor hape 

si cewe target... waaaaaw... 

 

ok... setelah itu kita cari "set" lagi... dan pada saat bro savvoy, greanseal 

en masterkiss duduk-duduk, gue jalan lagi di pesisir cafe... dan tiba - tiba... 

ada yang panggil nama gue... ronaaaaaaaaalllldddd.... 

 

hmmm? siapa ya? gue bingung cari-cari... 

 

dan ternyata si 2 cewe tadi lagi duduk di starbuck... 

 

AHA! kesempatan instant date nih... plus suasananya asik bgt... cafe, 

outdoor... cuma ada lilin2... en pemandangan yang ok la... 

 

gue dateng samperin mereka... 

 

RoN: HAVE YOU GUYS SEEN MY FRIENDS? 

(nah gue bilang kayak gitu karena supaya ga kesannya gue pengen 

nyamperin mereka... kalo misalnya gue bilang "yess... what is it?" itu 

kesannya gue butuh2 banget... so... i dont do that) 
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CT&CTT: noooo... 

 

ct: sit down here... 

 

RoN: ok, what is it you guys want to do with me? 

(nah ini jadi kesannya mereka yang BUTUH gue) 

 

ct: i think you can speak indonesia huh? 

 

RoN: haha... guess! 

 

ct: yes your friends told us... 

 

RoN: what makes you so sure? 

 

ctt: we ARE SURE!... 

 

RoN: are you guys trying to JUDGE ME? 

 

ct&ctt: YES! 

 

RoN: hahaha... ok... you are the judge (nunjuk ke ct)... you are the 

prosecutor(nunjuk ke ctt)... geeezzz but i need my attorney to defend 

me... 

 

(nah gue bilang gue butuh attorney supaya savvoy, masterkiss en 

greanseal bisa join juga... kalo gue bilang "can my friend join, bisa2 

mereka tolak!") 

 

jadi gue panggil temen2 yang lagi duduk2 untuk join... dan mereka 

duduk dibelakang gue sambil memperhatikan gue instant date... ha! 
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cool... 

 

RoN: ok i am back... with my 3 best attorney... 

 

ct: haha... yea... i know you can speak indo... 

 

RoN: well yes i can speak indo, but if i speak english, i am more 

charismatic... 

 

ct: really? 

 

RoN: IYA LAH... GITU AJA NANYA... 

 

ct&ctt: hahahaha.... tuh kan bisa ngomong indo... 

 

RoN: ha... thats the only one i know... 

 

ct: but you got a good accent... 

 

RoN: not as good as your face... 

 

ct: ha? *blussing 

 

ctt: hahaha... 

 

RoN: bla bla bla (gue lupa ngobrol apa... yang jelas FUN en seru la) 

 

ctt: (gara2 ngeliat gue seru sama ct, dia jadi ngobrol sama greanseal en 

nawarin minumnya) 
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RoN: ok give me your hand!... 

 

ct: (tanpa pikir panjang langsung ngasih tangannya...) 

 

duh cape juga nih gue ngetiknya... to be continue ya bro... nanti sekalian 

gue kasih field report waktu gue french kiss sama model in 5 minutes... 

 

stay tune bro... 

 

hope its useful, 

xRoN 

 

instant date workshop bandung continued...  

 

Quote: 

Originally Posted by xRoN  

haha... nih lagi pengalaman yang seru... 

yaitu instant date bro... 

 

jadi gue ketemu sama 2 cewe yang gue belum kenal, yang satu cukup 

oke. satu lagi biasa aja... dan gue langsung bisa kencan kilat alias instant 

dating... 

 

ini cerita lengkapnya... 

 

RoN: ok give me your hand!... 

 

ct: (tanpa pikir panjang langsung ngasih tangannya...) 

 

RoN: ok lets see here... hmmmm... your hands is wet... wipe it up first... 
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ct: ohhh (*blushing sambil elap2 tangannya) 

 

RoN: good... hmmm lets see... aaahhhh... you got a long life... you'll get 

married with a handsome guy named... ... hmmm... R.... O.... N... O MY 

GOD ITS ME! NOOOOOO.... 

 

ct: ha? 

 

RoN: no.. no... this is bad... dont get married with me... you'll be suffering... 

and me too by the way... haha... 

 

ct: haha what makes you think i wanna marry you? 

 

RoN: your hand mark lady! 

 

ct&ctt: hahaha 

 

RoN: ok lets see... hmmm this line you must have a sexy butt 

 

ct: what? my butt is sexy! 

 

RoN: really? show me! 

 

ct: (berdiri dan ngasih liat kalo dia sexy) 

 

RoN: hmmm... ok... you can sit down again... 

 

ctt: ( getting bored ditinggal sendirian ) 

 

sampe sini gue lupa bgt kayak gimana lagi ceritanya... 
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@ bro savant 

bro... masih inget ga? gue lupa nih... kalo inget tambahin ya... 

 

well, thats all i can remember... 

xRoN 
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5 minute number close...  
 

hai guys... 

 

abis workshop di bandung gue dapet banyak nomor hp cw2 bandung 

en yang jelas banyak pengalaman2 yang bagus untuk gue share ke 

kalian semua... 

 

ok... gue approach (kenalan) dengan banyak cw2 di PVJ dan Ciwalk... 

 

gue kasih yang lucu aja... huehehue... 

 

jadi didepan gue ada 3 cewe, cewe yang paling kanan bawa plastik en 

box j-co donuts... jadi gue jalan dari belakang dan jadi sejajar sama 

mereka, seakan-akan kita jalan ber-empat... 

 

trus gue sambil jalan bareng mereka gue noleh ke kiri dan bilang: 

 

RoN: itu jco isi berapa? 

 

Cw: isi 24 (ato 20 gue lupa) 

 

RoN: oh... emang jco enak ya? 

 

Cw: enak kok... (muka masih bingung) 

 

RoN: favorite lu jco apa? 

 

Cw: bla bla bla (gue ga denger... trus nyuekin si cw) 

 

didepan kita ada kontruksi jalan, jadi jalannya sempit cuma muat 1 orang 
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RoN: wah jalannya sempit... sori ya... MAN FIRST... (gue langsung jalan 

duluan) 

 

akhirnya kita sejajar lagi... 

 

RoN: tadi lu ngomong apa ya? gue lupa... 

 

Cw: bla bla bla 

 

RoN: eh stop dulu deh 

 

3 cw itu akhirnya berenti dan ngadep gue 

 

RoN: gini... gue ga banyak waktu, gue suka gaya lu bawa jco... dan lu 

cukup imut... tapi gue ga tau apa lu aneh atau normal... 

 

Cw: apaan sih? gue normal tau... ha ha ha... 

 

RoN: ya udah... brapa nomor hape lu? gue masih pengen ngobrol tapi 

gue buru-buru... 

 

cw: nomor hape? buat apaan? 

 

RoN: ya buat nanti gue telpon lu kalo kita mao jalan... tapi JUST FRIENDS 

ya! 

 

Cw: ohh... iya iya... 0856 XXXXXXXX (knapa juga kebanyakan nomor yang 

gue dapet nomor im3 ya?) nama gue echa... 
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RoN: gue RoN... ok, bye echa... (gue yang bilang bye duluan) 

 

Cw: hah? oh iya... bye... 

 

dan pada saat gue noleh kebelakang waaahhh ternyata ada 3 cowo... 

dan cewe2 itu langsung dateng en peluk 3 cowo itu... hi hi hi ternyata 3-3 

nya udah punya cowo... tapi ga papa lah... dapet nomor hp cewe yang 

imut... pelan2 bisa kok direbut... huahuahua... 

 

NO! NO! gue respect kok sama cewe yang udah punya cowo... 

 

jadi akhirnya nomor hpnya si echa gue buang... soalnya gue masih 

banyak nomor cewe2 yang lebih oke untuk di follow-up... huahuahua... 

 

peace and keep going baby.... 

xRoN 
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From BYE-BYE to PHONE NUMBER 
 

Guys... ini YM gue dengan seorang CW Malaysia (lagi?) yang "o yea baby 

you are HOT" yang konserfatif bgt sama cowo... 

 

dari YM log ini kalian bisa liat gimana caranya KENALAN secara UNIK dan 

membuat KONFLIK menjadi NOMOR HP...  

 

Kalian juga bisa liat gue ngomongin UNDERWEAR nya dia dan dia GA 

SUKA dan jadi KESEL dan say BYE sama gue... tapi dengan sedikit teknik, 

dia malah jadi SUKA dan TERTARIK sama gue dan KASIH nomor HP nya... 

 

btw, ini YM pertama lho... perfect... just perfect... 

 

The Girl YM ID is Cencored... 

 

RONSTER2K: hey 

RONSTER2K: are you alive? 

RONSTER2K: welcome to my world 

RONSTER2K: so... you have to follow some rules in my world 

RONSTER2K: 1st tell me how old are you lazy girl? 

GIRL_ID: iyes.. 

GIRL_ID: 25 

GIRL_ID: lazy? 

GIRL_ID: i'm not 

GIRL_ID: :p 

RONSTER2K: you are... you type slower than ikkie 

GIRL_ID: no... it's lag on server  

GIRL_ID: omg... 

GIRL_ID: how dare u 

RONSTER2K: i couldnt open myspace... so can u show my your face? 
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GIRL_ID: still cannot see ek? 

GIRL_ID: ---> 

RONSTER2K: just show me your pic 

RONSTER2K: who knows you're scary :P 

GIRL_ID: i'm not as cute as ikkie 

GIRL_ID: hey... 

RONSTER2K: great share 

RONSTER2K: c'mon 

GIRL_ID: enough? 

RONSTER2K: what? 

RONSTER2K: i see nothing 

GIRL_ID: see nothing... 

GIRL_ID: sum prob with ur ym... 

GIRL_ID: :p 

RONSTER2K: i'll add my pic also ok 

GIRL_ID: ok.... 

RONSTER2K: where's your pic lazy bum? 

GIRL_ID: my pic.... 

GIRL_ID: i'll add already... 

GIRL_ID: u decline it!! 

RONSTER2K: I DIDNT 

RONSTER2K: try again liar 

RONSTER2K: where is it? 

GIRL_ID: wat's wrong wif u act... 

RONSTER2K: nothin... im good 

GIRL_ID: X-( 

RONSTER2K: send me the bali pic... i love bali 

RONSTER2K: hey it works... 

RONSTER2K: lets see if it transfers 

GIRL_ID: is that enough??? 

RONSTER2K: hold on 
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GIRL_ID: y? 

RONSTER2K: nah it failed... well never mind 

RONSTER2K: i believe that you are not creepy :D ok so lets just get to know 

each other 

RONSTER2K: are you malaysian? 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: no... 

GIRL_ID: havent u learm how to respect other? 

GIRL_ID: havent u *learn how to respect other? 

RONSTER2K: did i offend you in anyway missy? 

RONSTER2K: whats wrong with your act? X-( 

GIRL_ID: :) 

GIRL_ID: u said that i'm liar.. 

GIRL_ID: did i know u b4? 

GIRL_ID: don't simply judge people 

RONSTER2K: i dont judge people... how can i judge you... you havent 

introduce your self 

GIRL_ID: erm.. 

GIRL_ID: wat eva 

RONSTER2K: ok nadya... 

RONSTER2K: 25 

RONSTER2K: 165? 

GIRL_ID: wat? 

RONSTER2K: height 

RONSTER2K: your name is nadya, 25 years 

RONSTER2K: height 165? 

RONSTER2K: how shanaz doing? 

GIRL_ID: shanaz in uk... 

GIRL_ID: bt i think shes gd.. 

RONSTER2K: you know... i have a sad story... 

GIRL_ID: wat story.. 
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RONSTER2K: if i was a producer... it might sell out 

RONSTER2K: :( 

RONSTER2K: the story about ikkie and me 

GIRL_ID: act... do u hv any relation wif her... 

GIRL_ID: i mean serius one.. 

RONSTER2K: exactly true :) its more beautiful than any reomantic korean 

movie 

RONSTER2K: she loves radja and peterpan 

RONSTER2K: and indo movies 

RONSTER2K: yea it was a beautiful story 

RONSTER2K: unspoken and secretly will rip your heat away 

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2K: its the act of selfish emotion that is so sweet like chocolate 

RONSTER2K: :) 

RONSTER2K: so tell me about you... 

RONSTER2K: hey nadya 

RONSTER2K: geezzz...  

GIRL_ID: me...  

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2K: are you fighting the devil there? i dont want to jugde but is 

this what u call lazy or not... sooo slow reply 

GIRL_ID: i'm in d off... 

RONSTER2K: oh ic... 

GIRL_ID: hey... 

RONSTER2K: DONT TELL ME U WANNA GO 

RONSTER2K: X-( 

GIRL_ID: just open my myspce 2 now me better!!! 

GIRL_ID: do u got myspace? 

RONSTER2K: friendster 

GIRL_ID: i'm not using frenster 

GIRL_ID: :p 
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RONSTER2K: haha but just see if you wish 

RONSTER2K: friendster.com/ronaldfrank 

GIRL_ID: HA? 

GIRL_ID: owh... 

RONSTER2K: look... im  curious... gimme ur pic 

GIRL_ID: my pic? 

GIRL_ID: wat 4 

RONSTER2K: i wanna see.. if its pretty i'll give you a score... if its funny i'll 

laugh :D 

GIRL_ID: http://www.myspace.com/XXXX_XXXX 

RONSTER2K: i cant open my space dear 

RONSTER2K: its forbidden here 

RONSTER2K: guess where am i? 

RONSTER2K: i am in indonesia 

RONSTER2K: are you malaysian or not? you havent answer my sexy 

question 

GIRL_ID: ar? 

GIRL_ID: indo? 

GIRL_ID: how do u know ikkie? 

GIRL_ID: ever come here!!? 

RONSTER2K: hold on... im kinda busy 

RONSTER2K: hold on ok brb 

GIRL_ID: ok 

RONSTER2K: back 

RONSTER2K: ok what was your quesion again? 

RONSTER2K: hey 

RONSTER2K: badya 

RONSTER2K: oops nadya 

RONSTER2K: you remind me of my ol gf nadya 

RONSTER2K: french gal 

RONSTER2K: shes cute 
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RONSTER2K: my past memories... 

RONSTER2K: ok back to the topic 

RONSTER2K: are you an accountant? counting money huh? maybe it was 

stolen! means you're evil! 

RONSTER2K: iam an angel... so we are enemies 

RONSTER2K: draw your sword and ready to fight 

RONSTER2K: HEY REPLY ME LAZY BUM! 

GIRL_ID: I'M AS IT SUPPORTER 

RONSTER2K: ha? 

RONSTER2K: what? 

GIRL_ID: information technology technical supporter!!! 

GIRL_ID: understand 

RONSTER2K: o i see 

RONSTER2K: look you are busy... i am busy... 

RONSTER2K: lets just talk properly ok 

RONSTER2K: so tell me about you 

GIRL_ID: i'm working 

GIRL_ID: ex stud of leicester uni...  

GIRL_ID: 25 turn 26 years 

GIRL_ID: single but not available... 

GIRL_ID: ok??? 

RONSTER2K: hahaha i dont ask if you are single! 

RONSTER2K: whats wrong with your confidence? over high? 

RONSTER2K: geezz slow down a bit 

RONSTER2K: we wont be lover that fast 

RONSTER2K: take your time 

RONSTER2K: i have to qualify u 1st 

RONSTER2K: 32b right 

RONSTER2K: 32b right? 

RONSTER2K: 36d is impossible 

GIRL_ID: ar??? 



 261 

GIRL_ID: thats too far!! bro!! 

GIRL_ID: crazy mad!] 

RONSTER2K: did u just called me "BRO"? 

RONSTER2K: hahaha 

RONSTER2K: ok sist... 

RONSTER2K: its too far 

RONSTER2K: lets talk somehing a bit close 

RONSTER2K: like victoria secret 

RONSTER2K: do u have any? 

GIRL_ID: not 4 public... 

RONSTER2K: yea but do u have any???? 

RONSTER2K: thats my questions... i know u try to bend it to the place u 

want! but its not gonna work for me 

GIRL_ID: huh? 

GIRL_ID: :p 

RONSTER2K:  :d 

RONSTER2K: do u have any? why is it woman love victoria secret? 

RONSTER2K: its weird... i like beedees better 

GIRL_ID: hey.... 

GIRL_ID: stop it!! 

GIRL_ID: i jz wonder 

GIRL_ID: y ikkie liked u 

RONSTER2K: no need to wonder 

RONSTER2K: just answer my question 

GIRL_ID: huh OMG.... 

GIRL_ID: yes.. i hv 1 

RONSTER2K: hahaha =)) GOTCHA! 

RONSTER2K: OMG... i cant barely hold my laughter 

RONSTER2K: my gooooshhh... my stomag hurts 

GIRL_ID: y? 

GIRL_ID: :p 
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RONSTER2K: ok is it beedees or victoria secret? 

RONSTER2K: i cant imagine u still wear beedees 

GIRL_ID: u out of limit bro 

RONSTER2K: i love it... break the limit... 

RONSTER2K: why would we talk about boring stuff like work? 

GIRL_ID: so... 

RONSTER2K: you ask me anything i'll answer 

GIRL_ID: not gd to talk bout this... 

RONSTER2K: no limit 

RONSTER2K: but dont you ever touch me... i am clean... cuz i am an angel 

and you are devil 

RONSTER2K: ok so is it victoria secret or beedees... dont argue, just 

answer... just think i am one of victoria's secret customer support 

RONSTER2K: QUICK you slowie! 

RONSTER2K: hey nadya... oops i mean sister 

RONSTER2K: i'll be back just a minute... i know u still wanna talk about your 

underwear but hold on 

GIRL_ID: huh 

GIRL_ID: in ur dream.. 

RONSTER2K: hey i am back 

RONSTER2K: what did u say? in my dreams? nooo i dont wanna dream 

about you... sorry i am not available 

RONSTER2K: anyway, i am your brother right sist? so please... 

GIRL_ID: plz 

GIRL_ID: wat??? 

RONSTER2K: hey, call me tonight... 

GIRL_ID: call u 

GIRL_ID: wat 4... 

RONSTER2K: u will have the greatest time u've ever have! 

GIRL_ID: thanks but no thanks 

RONSTER2K: ah thats good... i like that 



 263 

RONSTER2K: i was just making sure that you DONT call me 

RONSTER2K: great to  know that u wont bother me 

RONSTER2K: whats your passion besides underwear? 

GIRL_ID: bye!! 

RONSTER2K: bye!! 

GIRL_ID: advice 2 u 

GIRL_ID: be nice with a lady.. 

RONSTER2K: thanks but no thanks 

RONSTER2K: advice 2 u 

RONSTER2K: be nice and chat faster with gentlemen 

GIRL_ID: ron... i'm here 4 a fren... 

RONSTER2K: me too... :) 

RONSTER2K: lets be friends... i like you 

GIRL_ID: so.. 

GIRL_ID: please.. just talk nice 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: hey... ikkie really love u? 

GIRL_ID: how do u know her? 

RONSTER2K: stop it... you really make me sad right now... :| :(( 

RONSTER2K: we used to joke like this 

RONSTER2K: and she never get mad 

RONSTER2K: cuz she gets it... she knows im nice 

RONSTER2K: and i adore her 

GIRL_ID: ar... really? 

RONSTER2K: yes 

RONSTER2K: shes so understanding 

GIRL_ID: :) 

GIRL_ID: that's true... 

GIRL_ID: she love to joke around  

RONSTER2K: everytime i said, about her underwear, she always bring it 

back and said... stop talking about my underwear... just focus on yours... 
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RONSTER2K: shes funny 

RONSTER2K: shes smiling in heaven right now... i can feel it 

GIRL_ID: :) ever met? 

RONSTER2K: u asked to many questions dear 

RONSTER2K: why can we just move on? 

RONSTER2K: dont make me sad again please 

RONSTER2K: i'm still recovering... 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: so.. r u morking? 

GIRL_ID: *working 

RONSTER2K: im having my own bussiness... dating consultant as full job, 

musician as part time 

RONSTER2K: i love my job 

GIRL_ID: dating consult????? 

GIRL_ID: whoaaaaaaaaaaa 

RONSTER2K: yep... why dear? got probs? aint free though 

GIRL_ID: iyes... 

GIRL_ID: like love doctor huh 

GIRL_ID: ok.... 

RONSTER2K: nope... somekind of womanizer 

RONSTER2K: let me read your mind.. 

RONSTER2K: ready? 

GIRL_ID: ok... 

RONSTER2K: imagine a number from 1 to 10 

RONSTER2K: pick one number dont tell me 

RONSTER2K: got it? 

GIRL_ID: ok 

RONSTER2K: hmmmm 

RONSTER2K: either 7 or 8 

RONSTER2K: right? 

RONSTER2K: i am 
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GIRL_ID: wrong.... 

RONSTER2K: so? 

GIRL_ID: :p 

RONSTER2K: so? 

GIRL_ID: 2 

RONSTER2K: hahaha it was a test 

GIRL_ID: :p 

GIRL_ID: :p 

RONSTER2K: a girl who choose besides 7 ot 8 have a major self conflicts 

RONSTER2K: i'll explain later if you want 

RONSTER2K: now 

GIRL_ID: oic 

RONSTER2K: 1 to 4 got it? 

GIRL_ID: erm.. 

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2K: 3 

RONSTER2K: yea? 

GIRL_ID: no... 2 

RONSTER2K: geezzz you are pshycotic 

RONSTER2K: haha 

RONSTER2K: let me tell you about you 

RONSTER2K: you are kinda cool but sometimes emotional 

RONSTER2K: you are like a cute little girl but you have a wild side 

RONSTER2K: you always want to know things 

RONSTER2K: passionate yet comfortable 

RONSTER2K: dont like to be pressed 

RONSTER2K: u love freedom 

RONSTER2K: nice 

RONSTER2K: but still pshycotic though 

GIRL_ID: SORY DC 

RONSTER2K: sure :) 
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RONSTER2K: hold on 

RONSTER2K: im kinda bussy chatting with my patients :d 

RONSTER2K: dc and dc again... 

RONSTER2K: i think u are interesting... we should continue this nect time 

GIRL_ID: ok... 

RONSTER2K: what do u do anyway? just chatting in your office? 

GIRL_ID: no... 

RONSTER2K: so? 

GIRL_ID: i'm working at it dept... 

GIRL_ID: to maintaining d system... 

GIRL_ID: no error.... 

GIRL_ID: hahahha 

GIRL_ID: but always dc 

RONSTER2K: you're an IT administrator? 

GIRL_ID: :0 

GIRL_ID: iyes... 

RONSTER2K: hhhwaaaawww ^:)^ sallllut to you 

RONSTER2K: cool... technical gril 

RONSTER2K: girl 

GIRL_ID: y? 

RONSTER2K: yep i adore girls who do guys stuff 

RONSTER2K: i have an ex-gf she was database programmer 

RONSTER2K: damn cool 

RONSTER2K: we talk about IT stuff 

GIRL_ID: sure... 

RONSTER2K: but she cheats me! damn! 

GIRL_ID: u loved her very muh 

GIRL_ID: ar? 

RONSTER2K: who? 

GIRL_ID: cheating?? 

RONSTER2K: yep 
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RONSTER2K: the IT girl 

GIRL_ID: :) 

GIRL_ID: maybe she not 4 u 

RONSTER2K: exactly... just gonna say it... you're good reading my mind eh? 

well stop that... its my privacy 

RONSTER2K: am i being not nice by saying that? 

RONSTER2K: gotta go... kinda busy... continue next time k... nice 2 know 

u... and keep that server ON 

GIRL_ID: :) 

GIRL_ID: ok 

RONSTER2K: gimme your cell number... 

GIRL_ID: +60177XXXXXX 

GIRL_ID: :) 

GIRL_ID: n urs??? 

RONSTER2K: cool... anyway i am ronald ok nadya? 

GIRL_ID: ok.. 

GIRL_ID: i'm nadya 

RONSTER2K: +62 856 XXXX XXXX 

RONSTER2K: catch you later 

RONSTER2K: signing off... 

 

You see that Guys? 

From UNIQUE INTRO into A FIGHT into CURIOUSITY into PHONE NUMBER... 

All Happened on our 1st YM Chat!... 

 

If You Believe you can DO IT... YOU CAN!... 

 

As Always... Life is Unlimited, 

xRoN 
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Penjelasan YM Chat by Fox_Lyan 
 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

Guys... ini YM gue dengan seorang CW Malaysia (lagi?) yang "o yea baby 

you are HOT" yang konserfatif bgt sama cowo... 

 

dari YM log ini kalian bisa liat gimana caranya KENALAN secara UNIK dan 

membuat KONFLIK menjadi NOMOR HP...  

 

Kalian juga bisa liat gue ngomongin UNDERWEAR nya dia dan dia GA 

SUKA dan jadi KESEL dan say BYE sama gue... tapi dengan sedikit teknik, 

dia malah jadi SUKA dan TERTARIK sama gue dan KASIH nomor HP nya... 

 

btw, ini YM pertama lho... perfect... just perfect... 

 

The Girl YM ID is Cencored... 

 

Hilarious chat... lets talk bout it....  gw tela’ah Ronz ya!!!! 

 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: hey 

RONSTER2k: are you alive? 

RONSTER2k: welcome to my world 

RONSTER2k: so... you have to follow some rules in my world 

RONSTER2k: 1st tell me how old are you lazy girl? 

GIRL_ID: iyes.. 

GIRL_ID: 25 
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GIRL_ID: lazy? 

GIRL_ID: i'm not 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: you are... you type slower than ikkie 

GIRL_ID: no.. it's lag on server  

GIRL_ID: omg... 

GIRL_ID: how dare u 

RONSTER2k: i couldnt open myspace... so can u show my your face? 

GIRL_ID: still cannot see ek? 

GIRL_ID: ---> 

RONSTER2k: just show me your pic 

RONSTER2k: who knows you're scary :P 

GIRL_ID: i'm not as cute as ikkie 

GIRL_ID: hey... 

RONSTER2k: great share 

RONSTER2k: c'mon 

GIRL_ID: enoufgh? 

GIRL_ID: enough? 

RONSTER2k: what? 

RONSTER2k: i see nothing 

GIRL_ID: see nothing... 

GIRL_ID: sum prob with ur ym... 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: i'll add my pic also ok 

GIRL_ID: ok.... 

RONSTER2k: where's your pic lazy bum? 

GIRL_ID: my pic.... 

GIRL_ID: i'll add already... 

GIRL_ID: u decline it!! 

RONSTER2k: I DIDNT 
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RONSTER2k: try again liar 

RONSTER2k: where is it? 

GIRL_ID: wat's wrong wif u act... 

RONSTER2k: nothin... im good 

GIRL_ID: X-( 

RONSTER2k: send me the bali pic... i love bali 

RONSTER2k: hey it works... 

RONSTER2k: lets see if it transfers 

GIRL_ID: is that enough??? 

RONSTER2k: hold on 

GIRL_ID: y? 

RONSTER2k: nah it failed... well never mind 

 

NEG... ini adalah IOD in a FUN way!!! 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: i believe that you are not creepy ok so lets just get to know 

each other 

 

DHV-DHV-DHV....basically sekarang Ronz udah pegang kendali 

percakapan... dia udah pegang frame si ce dan sekarang giliran si ce yg 

mesti buktiin kala dia qualified buat dapat perhatian Ronz... COOL!!!  

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: are you malaysian? 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: no... 
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GIRL_ID: havent u learm how to respect other? 

GIRL_ID: havent u *learn how to respect other? 

RONSTER2k: did i offend you in any way missy? 

RONSTER2k: whats wrong with your act? X-( 

GIRL_ID:  

GIRL_ID: u said that i'm liar.. 

GIRL_ID: did i know u b4? 

GIRL_ID: don't si,ply judge people 

GIRL_ID: don't simply judge people 

RONSTER2k: i dont judge people... how can i judge you... you havent 

introduce your self 

GIRL_ID: erm.. 

GIRL_ID: wat eva 

RONSTER2k: ok nadya... 

RONSTER2k: 25 

RONSTER2k: 165? 

GIRL_ID: wat? 

RONSTER2k: height 

RONSTER2k: your name is nadya, 25 years 

RONSTER2k: height 165? 

RONSTER2k: how shanaz doing? 

GIRL_ID: shanaz in uk... 

GIRL_ID: bt i think shes gd.. 

RONSTER2k: you know... i have a sad story... 

GIRL_ID: wat story.. 

RONSTER2k: if i was a producer... it might sell out 

RONSTER2k:  

RONSTER2k: the story about ikkie and me 

GIRL_ID: act... do u hv any relation wif her... 

GIRL_ID: i mean serius one.. 
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RONSTER2k: exactly true its more beautiful than any reomantic korean 

movie 

RONSTER2k: she loves radja and peterpan 

RONSTER2k: and indo movies 

RONSTER2k: yea it was a beautiful story 

RONSTER2k: unspoken and secretly will rip your heat away 

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2k: its the act of selfish emotion that is so sweet like chocolate 

RONSTER2k:  

RONSTER2k: so tell me about you... 

RONSTER2k: hey nadya 

RONSTER2k: geezzz...  

GIRL_ID: me...  

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2k: are you fighting the devil there? i dont want to jugde but is 

this what u call lazy or not... sooo slow reply 

GIRL_ID: i'm in d off... 

RONSTER2k: oh ic... 

GIRL_ID: hey... 

RONSTER2k: DONT TELL ME U WANNA GO 

RONSTER2k: X-( 

GIRL_ID: just open my myspce 2 now me better!!! 

GIRL_ID: do u got myspace? 

RONSTER2k: friendster 

GIRL_ID: i'm not using frenster 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: haha but just see if you wish 

RONSTER2k: friendster.com/ronaldfrank 

GIRL_ID: HA? 

GIRL_ID: owh... 
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RONSTER2k: look... im curious... gimme ur pic 

GIRL_ID: my pic? 

GIRL_ID: wat 4 

RONSTER2k: i wanna see.. if its pretty i'll give you a score... if its funny i'll 

laugh  

GIRL_ID: http://www.myspace.com/XXXX_XXXX 

RONSTER2k: i cant open my space dear 

RONSTER2k: its forbidden here 

RONSTER2k: guess where am i? 

RONSTER2k: i am in indonesia 

RONSTER2k: are you malaysian or not? you havent answer my sexy 

question 

GIRL_ID: ar? 

GIRL_ID: indo? 

GIRL_ID: how do u know ikkie? 

GIRL_ID: ever come here!!? 

RONSTER2k: hold on... im kinda busy 

RONSTER2k: hold on ok brb 

GIRL_ID: ok 

RONSTER2k: back 

RONSTER2k: ok what was your quesion again? 

RONSTER2k: hey 

RONSTER2k: badya 

RONSTER2k: oops nadya 

RONSTER2k: you remind me of my ol gf nadya 

RONSTER2k: french gal 

RONSTER2k: shes cute 

RONSTER2k: my past memories... 

RONSTER2k: ok back to the topic 

RONSTER2k: are you an accountant? counting money huh? maybe it was 



 274 

stolen! means you're evil! 

RONSTER2k: iam an angel... so we are enemies 

RONSTER2k: draw your sword and ready to fight 

RONSTER2k: HEY REPLY ME LAZY BUM! 

GIRL_ID: I'M AS IT SUPPORTER 

RONSTER2k: ha? 

RONSTER2k: what? 

GIRL_ID: information technology technical supporter!!! 

GIRL_ID: understand 

RONSTER2k: o i see 

RONSTER2k: look you are busy... i am busy... 

RONSTER2k: lets just talk properly ok 

RONSTER2k: so tell me about you 

GIRL_ID: i'm working 

GIRL_ID: ex stud of leicester uni...  

GIRL_ID: 25 turn 26 years 

GIRL_ID: single but not available... 

GIRL_ID: ok??? 

RONSTER2k: hahaha i dont ask if you are single! 

RONSTER2k: whats wrong with your confidence? over high? 

RONSTER2k: geezz slow down a bit 

RONSTER2k: we wont be lover that fast 

RONSTER2k: take your time 

RONSTER2k: i have to qualify u 1st 

RONSTER2k: 32b right 

RONSTER2k: 32b right? 

RONSTER2k: 36d is impossible 

GIRL_ID: ar??? 

GIRL_ID: thats too far!! bro!! 

GIRL_ID: crazy mad!] 
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RONSTER2k: did u just called me "BRO"? 

RONSTER2k: hahaha 

RONSTER2k: ok sist... 

RONSTER2k: its too far 

RONSTER2k: lets talk somehing a bit close 

RONSTER2k: like victoria secret 

RONSTER2k: do u have any? 

GIRL_ID: not 4 public... 

RONSTER2k: yea but do u have any???? 

RONSTER2k: thats my questions... i know u try to bend it to the place u 

want! but its not gonna work for me 

GIRL_ID: huh? 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: :d 

RONSTER2k: do u have any? why is it woman love victoria secret? 

RONSTER2k: its weird... i like beedees better 

GIRL_ID: hey.... 

GIRL_ID: stop it!! 

GIRL_ID: i jz wonder 

GIRL_ID: y ikkie liked u 

RONSTER2k: no need to wonder 

RONSTER2k: just answer my question 

GIRL_ID: huh OMG.... 

GIRL_ID: yes.. i hv 1 

RONSTER2k: hahaha =)) GOTCHA! 

RONSTER2k: OMG... i cant barely hold my laughter 

RONSTER2k: my gooooshhh... my stomag hurts 

GIRL_ID: y? 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: ok is it beedees or victoria secret? 
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RONSTER2k: i cant imagine u still wear beedees 

GIRL_ID: u out of limit bro 

RONSTER2k: i love it... break the limit... 

RONSTER2k: why would we talk about boring stuff like work? 

GIRL_ID: so... 

RONSTER2k: you ask me anything i'll answer 

GIRL_ID: not gd to talk bout this... 

RONSTER2k: no limit 

RONSTER2k: but dont you ever touch me... i am clean... cuz i am an angel 

and you are devil 

RONSTER2k: ok so is it victoria secret or beedees... dont argue, just 

answer... just think i am one of victoria's secret customer support 

RONSTER2k: QUICK you slowie! 

RONSTER2k: hey nadya... oops i mean sister 

RONSTER2k: i'll be back just a minute... i know u still wanna talk about your 

underwear but hold on 

GIRL_ID: huh 

GIRL_ID: in ur dream.. 

RONSTER2k: hey i am back 

RONSTER2k: what did u say? in my dreams? nooo i dont wanna dream 

about you... sorry i am not available 

RONSTER2k: anyway, i am your brother right sist? so please... 

GIRL_ID: plz 

GIRL_ID: wat??? 

RONSTER2k: hey, call me tonight... 

GIRL_ID: call u 

GIRL_ID: wat 4... 

RONSTER2k: u will have the greatest time u've ever have! 

GIRL_ID: thanks but no thanks 

RONSTER2k: ah thats good... i like that 
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RONSTER2k: i was just making sure that you DONT call me 

RONSTER2k: great to know that u wont bother me 

RONSTER2k: whats your passion besides underwear? 

GIRL_ID: bye!! 

RONSTER2k: bye!! 

GIRL_ID: advice 2 u 

GIRL_ID: be nice with a lady.. 

RONSTER2k: thanks but no thanks 

RONSTER2k: advice 2 u 

RONSTER2k: be nice and chat faster with gentlemen 

GIRL_ID: ron... i'm here 4 a fren... 

RONSTER2k: me too...  

RONSTER2k: lets be friends... i like you 

GIRL_ID: so.. 

GIRL_ID: please.. just talk nice 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: hey... ikkie really love u? 

GIRL_ID: how do u know her? 

RONSTER2k: stop it... you really make me sad right now... :| ( 

RONSTER2k: we used to joke like this 

RONSTER2k: and she never get mad 

RONSTER2k: cuz she gets it... she knows im nice 

RONSTER2k: and i adore her 

GIRL_ID: ar... really? 

RONSTER2k: yes 

RONSTER2k: shes so understanding 

GIRL_ID:  

GIRL_ID: that's true... 

GIRL_ID: she love to joke around  

RONSTER2k: everytime i said, about her underwear, she always bring it 
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back and said... stop talking about my underwear... just focus on yours... 

RONSTER2k: shes funny 

RONSTER2k: shes smiling in heaven right now... i can feel it 

GIRL_ID: ever met? 

RONSTER2k: u asked to many questions dear 

RONSTER2k: why can we just move on? 

RONSTER2k: dont make me sad again please 

RONSTER2k: i'm still recovering... 

GIRL_ID: ok.... 

GIRL_ID: so.. r u morking? 

 

ini yg disebut COMPLIANCE TEST... tanpa tuh ce sadar... dia berada di 

posisi sedang "dites" oleh Ronz dan dia tried hard to pass... tanpa sadar... 

gosh, this so funny!!! 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

GIRL_ID: *working 

RONSTER2k: im having my own bussiness... dating consultant as full job, 

musician as part time 

RONSTER2k: i love my job 

GIRL_ID: dating consult????? 

GIRL_ID: whoaaaaaaaaaaa 

RONSTER2k: yep... why dear? got probs? aint free though 

GIRL_ID: iyes... 

GIRL_ID: like love doctor huh 

GIRL_ID: ok.... 

RONSTER2k: nope... somekind of womanizer 
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guys... 

 

sedikit saran... lain kali kalo ce nanya pekerjaan kalian, jangan jawab kalo 

kalian anak BINUS yg hobi nongkrong di GBC-KASKUS... bilang kalo kalian 

"ANGGOTA TIM PEMBURU HANTU", "PAWANG MACAN" atau "NYAMBI JADI 

MODEL BUAT MAJALAH TRUBUS" atau "BINTANG BOKEP di HANDPHONE"... 

tuh ce bakal penasaran!!! 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: let me read your mind.. 

RONSTER2k: ready? 

GIRL_ID: ok... 

RONSTER2k: imagine a number from 1 to 10 

RONSTER2k: pick one number dont tell me 

RONSTER2k: got it? 

GIRL_ID: ok 

RONSTER2k: hmmmm 

RONSTER2k: either 7 or 8 

RONSTER2k: right? 

RONSTER2k: i am 

GIRL_ID: wrong.... 

RONSTER2k: so? 

GIRL_ID:  

RONSTER2k: so? 

GIRL_ID: 2 

RONSTER2k: hahaha it was a test 

GIRL_ID:  

GIRL_ID:  

RONSTER2k: a girl who choose besides 7 ot 8 have a major self conflicts 
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RONSTER2k: i'll explain later if you want 

RONSTER2k: now 

GIRL_ID: oic 

RONSTER2k: 1 to 4 got it? 

GIRL_ID: erm.. 

GIRL_ID: erm... 

RONSTER2k: 3 

RONSTER2k: yea? 

GIRL_ID: no... 2 

 

ASK THE NUMBER ROUTINES... wow... never really understand how its works. 

thanks Ronz... youre my guru... 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: geezzz you are pshycotic 

RONSTER2k: haha 

RONSTER2k: let me tell you about you 

RONSTER2k: you are kinda cool but sometimes emotional 

RONSTER2k: you are like a cute little girl but you have a wild side 

RONSTER2k: you always want to know things 

RONSTER2k: passionate yet comfortable 

RONSTER2k: dont like to be pressed 

RONSTER2k: u love freedom 

RONSTER2k: nice 

RONSTER2k: but still pshycotic though 

 

I tell u, ini salah satu tehnik gombal paling EFEKTIF... 

Quote: 



 281 

Originally Posted by alternative21  

GIRL_ID: SORY DC 

RONSTER2k: sure  

RONSTER2k: hold on 

RONSTER2k: im kinda bussy chatting with my patients :d 

RONSTER2k: dc and dc again... 

RONSTER2k: i think u are interesting... we should continue this nect time 

GIRL_ID: ok... 

RONSTER2k: what do u do anyway? just chatting in your office? 

GIRL_ID: no... 

RONSTER2k: so? 

GIRL_ID: i'm working at it dept... 

GIRL_ID: to maintaining d system... 

GIRL_ID: no error.... 

GIRL_ID: hahahha 

GIRL_ID: but always dc 

RONSTER2k: you're an IT administrator? 

GIRL_ID: :0 

GIRL_ID: iyes... 

RONSTER2k: hhhwaaaawww ^ ^ sallllut to you 

RONSTER2k: cool... technical gril 

RONSTER2k: girl 

GIRL_ID: y? 

RONSTER2k: yep i adore girls who do guys stuff 

 

Ronz telegraphing IOI ke tuh ce!!!! sebenarnya prinsipnya sederhana. jgn 

pernah ngasih IOI ke ce sebelum ce ngasih IOI duluan. sorry bung, 

perhatian dan kasih sayang lu bukan barang murah... IOI yg terlalu dini 

malah nunjukin lu co jomblo gampangan yg desperate ke tuh ce... 
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Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: i have an ex-gf she was database programmer 

RONSTER2k: damn cool 

RONSTER2k: we talk about IT stuff 

GIRL_ID: sure... 

RONSTER2k: but she cheats me! damn! 

GIRL_ID: u loved her very muh 

GIRL_ID: ar? 

RONSTER2k: who? 

GIRL_ID: cheating?? 

RONSTER2k: yep 

RONSTER2k: the IT girl 

GIRL_ID:  

GIRL_ID: maybe she not 4 u 

RONSTER2k: exactly... just gonna say it... you're good reading my mind eh? 

well stop that... its my privacy 

RONSTER2k: am i being not nice by saying that? 

 

It does happen Nald? 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

RONSTER2k: gotta go... kinda busy... continue next time k... nice 2 know 

u... and keep that server ON 

GIRL_ID:  

GIRL_ID: ok 

RONSTER2k: gimme your cell number... 

GIRL_ID: +60177XXXXXX 
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GIRL_ID:  

GIRL_ID: n urs??? 

RONSTER2k: cool... anyway i am ronald ok nadya? 

GIRL_ID: ok.. 

GIRL_ID: i'm nadya 

RONSTER2k: +62 856 XXXX XXXX 

RONSTER2k: catch you later 

RONSTER2k: signing off... 

 

NUMBER CLOSE!!!  

 

Quote: 

Originally Posted by alternative21  

You see that Guys? 

From UNIQUE INTRO into A FIGHT into CURIOUSITY into PHONE NUMBER... 

All Happened on our 1st YM Chat!... 

 

If You Believe you can DO IT... YOU CAN!... 

 

As Always... Life is Unlimited, 

xRoN 

 

YOU SEE GUYS HOW IT WORKS??? 

 

ok, pertama Ronz kasih IOD ke tuh ce, dia nunjukin kalo dia GAK TERTARIK 

ama tuh ce... dan tuh ce TRIED HARD to impress him dengan foto-foto 

Myspacenya... gosh, this is damn funny  

 

lalu Ronz NUNJUKIN standar dia... "i believe that you are not creepy ok 
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so lets just get to know each other" hahahahaha... Ronz baru aja ngasih 

tahu ke tuh ce kalo DIA PUNYA STANDAR... dan itu adalah DHV... 

 

lalu ke phase yang disebut COMPLIANCE TEST... si Ronz megang kendali 

percakapan... dan tuh ce TRIED HARD (ini IOI) buat nunjukin kalo dia 

memenuhi standart Ronz... mungkin buat phase ini Ronz aja yg jelasin... 

 

lalu Ronz masukin beberapa routines... dan at the end Ronz telegraph 

male to female IOI... this is the fun part!!! secara gak langsung Ronz 

ngomong... "thx bgt for tryin hard to impress me... and now im 

impressed... " 

 

at last, the... NUMBER CLOSE... 

 

GUYS liat urutannya... Ronz IOD-->Ronz DHV-->COMPLIANCE TEST<--

Female IOI-->Male to Female IOI-->NUMBER CLOSE!! 

 

ini yang disebut PERMAINAN SOCIAL DYNAMICS!!! 
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SMS Flirt Example I 
 

Guys, bagi yang mau tau gimana numbuhin "chemistry" melalui SMS, 

caranya mudah sekali!... 

 

Jika ada Gebetan atau Cewe yang kalian suka SMS apapun itu isinya, 

Kalian bisa langsung bikin SMS itu jadi FLIRTING dan numbuhin "chemistry" 

dalam diri si CW... 

 

here's my example: 

 

GIRL: Telah Lahir bayi laki2 dari Natalia – Josh td pagi 6:50, berat 3,45 

tinggi 50cm di RSB Budhi Jaya. Anak & Ibu Sehat. 

 

ME: Anak – Ibu Sehat, Bapa nya sehat ga? Hahaha… And YOU GO TO 

HELL! Don’t reply, I am busy! 

 

GIRL: I’m in the hell now & have been waiting for you to explore the jungle 

of fire because u r the king of this hot jungle 

 

ME: My Kingdom is in Heaven and Hell is not Hot Jungle… Only Animal like 

you Life There... Lets Stop... I don’t wanna spend my credits away... 

 

GIRL: Dun spend ur useless credits away. I’m taking FIRST AID training at JIS 

now, however if I Find a victim like u, I wont help you out but will let wild 

animals help u. 

 

ME: You are the Wild Animals 

 

GIRL: I am, but you are the king of kong alias kingkong 
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ME: Kingkong are civilized and evolved into humans... 

U are wild and barbaric... 

Please don’t bite me... you are dirty! 

 

GIRL: I am Adam n Eve descendant. You inherit King Kong’s Gene & 

Blood... Yucky... 

 

ME: Adam n Eve Never have Wild Animals like you as their descendant... 

No Wonder you’re wrong! You always Wrong and I Always Win 

 

You See? apapun SMS si CW, kita bisa puter-puter jadi FLIRTING yang 

udah gue bukti'in ribuan kali ampuh untuk numbuhin "chemistry". 

 

AGAIN and AGAIN... Life is Unlimited, 

xRoN 
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SMS Flirt Example II 
From nothing to talking about makeout! 
 

Guys... inget kan sebelum kita mau makeout atau melakukan kontak fisik 

apapun kita HARUS membuat si Wanita paling tidak membayangkan itu 

dengan kita? 

 

nah ini contoh membangun chemistry itu melalui sms... 

 

note: i've never met this girl... i saw her picture and she's HOT as FIRE!... live 

in Singapure and be at indonesia this December (2007). so before she got 

here, i have to make her "imagine" making out with me... so, lets start... 

 

me: I can’t sleep… its boring to hold my Pillow… it should be a sexy 

body… but let me try again to sleep… Zzz… 

 

her: So how was your sleep with your pillow? 

 

me: Nice but you shocked me with your msg that vibrates my cellphone 

that I put right where the fun place is! 

 

her: So I woke u up huh… think I did good… 

 

me: sadly I had a dream about you… but you ruin it! I hate it! 

 

her: Ohhh… dreaming about me huh… tell me what were u dreaming... 

 

me: Well u’ve being naughty and it annoys me… but since ur nice and 

cute, I soon forgive you and start to like you… but when we almost kissed, 

ur msg ruins the dream! 
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her: Hahahaha… I can say it’s a sweet dream... but my msg ruines d 

ending… 

 

me: Yes it’s a half sweet dream, but anyway you saved me right b4 I 

makeout with my pillow which I thought was u… I might sneeze or cough 

you know… 

 

her: Hahahaha… so u better thank me… 

 

me: Haha… yea thank you [NAME] 4 saving my life from my pillow. And 

you owe me a big makeout session as well, but keep it 4 December. Time 

for shower dear, have a nice day ;-) 

 

--- REST OF MSG IS MY PRIVACY! *wink --- 

 

well, whatever she thinks will be reality on december... which is a BIG 

makeout session with ME!... 

 

trust yourself! 

xRoN 
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Banyolan buat cyrus07  
 

@cуrus07 

 

hai bro... lu pasang foto BCL gue jadi gemes ngeliatnya!... 

ok lu mao banyolan ya?... 

 

sebetulnya gue lagi blank nih... tapi gue kasih banyolan gue yang gue 

inget ya... 

 

1. lu cantik banget malem ini... sayang dari waktu pertama lu dateng 

sampe sekarang mata gue lagi ga bisa liat... 

 

2. gue suka tangan lu, lembut bgt... tapi keringetan... lap dulu deh baru 

pegangan lagi... 

 

3. tau ga? gue suka banget pantat lu... 

 

sexy bgt... 

 

terus terang gue pengen remes tuh pantat... 

tapi gue takut kalo gue remes nanti tu pantat palsu copot... 

jadi mendingan lu aja yang remes pantat gue yang terbukti asli dan lebih 

seksi... 

 

tapi jangan kelamaan ya... 

nanti kalo ada cap tangan lu, cw2 laen jadi cemburu... 

kan ga lucu kalo lu digebukin! nanti gue yang repot lagi! 

lu ga mao kan ngerepotin gue? makanya cepetan remesnya! 

 

4. rambut lu bagus bgt! abis dari salon mahal apa cuma pake pantene 
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sachet? 

 

5. ga tau kenapa setiap gue liat lu gue pengen ketawa ya? 

 

6. mata lu adalah mata yang paling indah yang pernah gue liat! boleh 

gue colok? 

 

7. lu tau ga kenapa gue sayang bgt sama lu? soalnya itu formalitas 

"player" lagi... hahaha... ga deng... gue bener2 sayang kok... tapi lu cium 

gue dulu... jangan lama2 ya nanti diliat orang... 

 

8. lu takut kecoa ya? kebetulan gue bawa satu... mau sekarang apa 

buat dessert? 

 

ya gitu doang sih yang gue inget... next time deh gue kasih lagi... btw gue 

ga MENYARANKAN dipake ya... soalnya kalo lu PAKENYA GA BENER si cw 

bisa marah!... dan kalo mao dipake harus inget, kondisinya lagi FUN dan 

dia harus tau lu BECANDA!... kalo dipake secara bener maka bisa 

numbuhin "chemistry" secara KILAT!... 

 

life is good 

xRoN 
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Bilyard Pickup by Robert Garcia 
 

Whoaaa, another great articles! You're the best Ron! HAIL YOU!  

 

Mo sharing crita neh, fresh from the oven  

 

gw tadi bareng temen2 maen billyard di pool center. Trus ada satu 

scoregirl yang.. well, HB 9.5 Kebetulan tadi rada sepi yang maen, 

cuman beberapa table doang, jadi dia nganggur sambil duduk2 

maenan hp. 

 

Anak2 uda pada ngelirik2 mulu, sampe salah2 masukin bola  

temen: "njrit, cakep man! mirip asmirandah tapi lebi hot!" 

gw: "ya uda sana samperin" 

temen gw langsung nyamperin.. nanya2 gitu, cuman bentar abis itu 

mukanya jadi aneh trus cewenya jadi jutek gitu. Pas balik ke table dia 

crita kalo tadi nanya toiletnya dimana, trus dijawab "tu bukannya ada 

tulisan 'TOILET' gede mas?" huihauihuihauia.. trus anak2 pada ketawa  

 

temen: "njrit mala diketawain! coba lu samperin! kalo brasil dapet no hp 

nya ntar abis ini makan gw yang traktir! 

 

Yah lumayanlah makan2 gratis, langsung gw samperin aja. 

 

gw: hai, lo keliatan cool banget dari sana tadi, makanya gw samperin 

kesini. 

 

hb: ha? 
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gw: gw RobertGarcia, nama lo sapa? 

 

hb: oh.. gw *censorred* 

 

gw: gw bentar aja ni, mo nanya2 doang. lo tau ga orang yang bisa ngasi 

kursus billyard? gw bentar lagi mo ikut lomba neh (ga boong gw, bentar 

lagi ada lomba 17an ), jadi sekarang mo berguru dulu. (grin) 

hb: blabla bl abla bla (intinya ngasi tau kalo disitu juga ada kursus billyard 

segala macem) 

 

gw: eh bentar2.. (sambil merhatiin dia dengan muka serius) 

 

hb: knapa? (jadi serius juga) 

 

gw: rambut lo bagus banget, perawatannya di salon mahal ato cuman 

make shampo? (thx for this neg ron ) 

 

hb: hahahaha.. lo bisa aja! (sambil nyubit *ahaa!! IOI!*) 

 

gw: beneran kok! tapi ni asli pa kaga ya? eh ni wig ya? (gw tarik2 pelan 

rambutnya) tuh.. tuh gerak kan.. tapi masi keliatan bagus kok  

hb: enak aja! asli nih, liat aja! (sambil nunjukin palanya di depan muka 

gw) 

 

Gw: (jitak pelan) njrit! lu kutuan ya? ni2 mati satu abis gw jitak! 

hb: enak ajaaaaaa!!! (cubit2 & mukul2.. abis itu gw bediri) 

 

gw: eh sori neh gw mesti balik ke table. ntar gw sms lo de nanya2 lagi soal 

kursus itu (tenkiu qball, pinjem kalimatnya ) 

 



 293 

hb: emang lo tau nomer gw? 

 

gw: oiya ya.. brapa? 

 

hb: bla bla bla bla 

 

gw: oke.. ni nomer gw, bla bla bla bla, its a trade then. fair enough? 

 

hb: yea.. 

 

gw: oke cyaa 

 

HOREEE MAKAN2 GRATISSS!!  
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Kino Story by Wabbid 
 

Sebelumnya mo ngucapin terima kasih buat bro ron buat concept palm 

readernya. Conceptnya nice.. very nice and usefull abisss. Gw terapin 

sama cw yg gw baru kenal 3 hari dan baru sekali ketemuan, dan pas 

ketemuan gw jalanin concept palm reader and kosep pegangan 

tangan.. you know what.. gw dapet kiss.. (deep bro..). So here’s the story 

(storynya emang panjang tapi prosesnya bisa buat acuan atau bahasan 

teman2 disini apabila ada kekurangan.. terima kasiiih..). 

 

Awalnya ga usah gw ceritain kali yah, summarynya ajah (kepanjangan 

juga ). Gw dapet nomer nih cw dari temen gw, “cantik.. selera elo lah” 

katanya. Coba iseng telpon, smsan dan do’i minta ketemu (dari sini gw 

sebenernya dah males.. coz too easy but what the hell.. after 5 days work 

hard.. i earned to have fun this night). 

 

Okay, here’s the story. Gw ke rumahnya dan mengenalkan diri (baru 

pertama kali ketemu), and temen gw ga bohong.. trus cabs ke PIM2 naik 

taksi. 

 

Me : “Bajunya kok kayak ABG sih.. tapi lucu kok” 

Her : *senyam-senyum 

Me : “Kok senyam-senyum gituh sih, ga enak ma sopirnya tauk..” 

Her : “Kenapa..??” 

Me : “Ntar disangka gw bawa orang gila.. kan ga lucu” 

Her : “Tapikan orang gilanya lucu..” 

Me : “Kata siapa..?” 

Her : “Kata kamu tadi..” 

Me : “Tadi yang gw bilang lucu itu baju kamu.. bukannya kamu..” 

Her : *senyam-senyum plus makin merah mukanya 
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Okay.. dah kena nih cw.. Trus gw inget postnya bro Ron tentang palm 

reader. Shoot.. 

Gw langsung pegang tangan kanannya. (posisi gw di kanan.. do’i dikiri) 

 

Her : “Kok pegang-pegang sih..??” 

Me : “Mo baca tangan kamu..” 

Her : “Mang bisa..???” 

Me : “Try me..” 

Her : “Okay..” 

Me : “Hmmm.. kamu tuh orangnya norak, terlalu gaul, punya bibir bagus 

tapi ga bisa nyium..” 

Her : “Iiiiiiiiiy.. norak.. kata siapa coooba.. salah tuuuuh..” 

 

Dia langsung tarik tangannya, merasa blom berhasil.. pantang 

menyerah.. gw pegang lagi tangannya.. 

 

Me : “Blom selesai tauk.. Ternyata kamu juga orangnya gak percayaan 

sama orang.. buktinya gw kasih tau ajah kamu gak percaya..” 

Her : *Nyengir.. 

 

Tangan ternyata ga dilepas sama dia.. STEP 1 DONE..!!! 

 

Kita mulai bicara tentang hal-hal yang lain, tetep pegangan tangan 

(Friend Style) sampai kita di PIM2. 

 

Pas di dalem bioskop kayaknya harus ngetest lebih jauh lagi nih. Trus inget 

om Ron tentang perbedaan pegangan tangan antara teman dan 

pacar, praktekin aaaah… 

 

Me : “Hmmm.. nanya boleh..??” 

Her: “Boleh..” 
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Me : “Kalo kamu pegangan tangan sama teman caranya gmana..??” 

Her : “Like this..” 

Me : “Kalo ma pacar..???” 

Her : “Like this..” 

 

Sambil ngasih pegangan tangan ala pacar.. 

 

Me : “Oh.. kalo gitu gw pegangan tangannya kayak gini aja deh..” 

 

Sambil ngasih pegangan tangan ala pacar.. Hening... Dia diem ajah.. 

okay STEP 2 DONE..!!!  

 

Sampai film abis dan di taksi kita masih pegangan tangan ala pacaran.. 

saaah. 

 

Pas di taksi kayaknya gw bisa dapet kiss nih malam ini.. hehehhehehe.. 

worth to try.. 

 

Me : “Tadi inget ramalan gw..??” 

Her : “Which one..??” 

Me : “About your lips..” 

Her : “Why..??” 

Me : “Bibir kamu bagus.. tapi sayang ga jago ciuman..” 

Her : “Kata siapa..??” 

Me : “Kata gw.. and my prediction always right..” 

Her : “Nope.. you wrong..” 

Me : “Prove me..” 

Her : *langsung ngasih 3 seconds french kiss, not long.. (cause I have to 

stop it) 

Me : ”Okay.. I was wrong..” 

Her : “I told you” 
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Me : *Nyosor lagi laaaaah.. This time very long and deep french kiss.. 

 

PS : Big Thanks for the tips Mr. Ron, sorry kalo bacanya cape. I’m not good 

in story telling. 
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JB10 by Gballz 
 

hy all..sorry jarang ol.. 

mo bagi2 crita.. 

gini nih..di kampus gw ada cewe yg diomongin trus ama cowo2..gw 

sebut aja JB10 (Jilbab Babe 10) .. cewe jilbab plg cantik katanya di 

angkatan 2006,,gw jg angkatan yg sama tapi beda fakultas ama dya..gw 

gak kenal dia atopun temen2nya sama sekali.. 

 

ni cewe gw denger cantik bgt,tinggi,pinter,modis,kaya..tapi byk cowo yg 

nyoba deketin dia sering dicuekin/jutekin (ya wajarlah) .. mungkin 'bitch 

shieldnya' besar yh.. 

 

akhirnya kemaren2 gw ditunjukin temen2,"tuh si JB10 yg lg duduk di 

tangga, gila cantik bgt yak, calon istri bgt, lo bisa kenalan trus ngobrol aja 

udah ebat.." 

si JB10 tu lagi jadi panitia ospek2007..dan ternyata ada cowo yg 

approach dia langsung du2k sebelah dia trus kenalan, si cowo sok asik 

ngajak ngobrol kyknya gk dikasi respect tlalu byk..si JB10 gw liat ngobrol 

tp liat ke arah lain..ga lama kemudian si cowo pergi dg wajah kesel 

(hahaa)..akhirnya gw bilang ke temen2 gw.."eh gw mo knalan dolo ama 

dia..lo semua tunggu disini bentar yak" 

 

kebetulan lokasinya deket ama markas panitia ospek2007. 

gw approach dia tp gk trlalu frontal, gw pura2 gk ngincer dia.. 

(gw ngobrol pke "aku-kamu" soalnya bukan di jakarta) 

 

me: hi (with smile) 

 

jb : hi 
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me: sori mo nanya tempat daftar jd panitia ospek dmana y? 

 

jb: oh, disitu tuh (nunjuk ke gedung yg di belakang dia) 

 

me: ooh..emang kamu panitia jg ? 

 

jb: iya 

 

me: duh aku BENTAR lagi mo pergi nonton ama temen2, males 

kesananya, aku nanya2nya ke kamu aja ya BENTAR (aku bilang bentar 

supaya dia tau gw bakal pergi dan ga risih klo gw ngobrol ama dia) 

 

jb: ya uda, mo nanya apaan 

 

me: bla bla bla (kenalan, nanya2 dikit ttg syarat jadi panitia) 

 

jb: bla bla bla 

 

me: eh ngomong2 kerudung km bagus, tadi pagi aku liat nenek2 pake 

kerudung kayak gitu 

 

jb: ye..enak aja masa sih ada nenek2 pke yg sama ? (mulai friendly) 

 

me: bla bla bla..eh aku gak bisa ngobrol ama km lagi nih 

 

jb: err..knapa ? 

 

me: kakiku capek klo klamaan berdiri (with smile) 

 

jb: oh duduk ajala, tp bukannya km mo nonton ? 
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me: iya mo nonton harpot, km suka harpot ? 

 

jb: iya suka, bla bla bla 

 

me: km percaya magic ga ? gw td diajarin temen cara baca pikiran loh 

 

jb: oh ya ? gmana coba ? 

 

me: oke gini, simpen di pikiran km angka dari 1 ampe 10 klo udah bilang 

udah..cepet yah 

 

jb: udah 

 

me: ehmm..7 yah ? 

 

jb: ih kok bisa ? beneran loh aku td mikir 7 (guys ini gw baca dr buku the 

game,klo disuruh cepet, 70% orang bakal pilih no. 7 klo dari angka 1-10, 

klo gagal juga bisa jadi candaan ato at least lo dah coba hibur dia) 

me: haha bla bla bla..eh sorry aku mo pergi dulu, nanti klo aku mo 

nanya2 ttg ospek aku sms kamu oke ? 

 

jb: oke, tp kan km blum punya nomorku 

 

me: o iya brp ? 

 

jb: bla bla bla 

 

me: oke bye (with smile !) 

 

jb: oke bye, nanti jd panitia yah ! 
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temen2 gw yg pd ngumpul gak tlalu jauh dr situ nyalamin gwe 

(bego lo jgn nyalamin gw di depan dia !) 

 

jd klo ce cantik udah biasa ama co2 yg biasa yg muji2 dll..aku nekat 

nyobain jadi orang yg lebih interesting..(waktu SMA gw takut yg namanya 

ngobrol ama cewe,,ini gw nekat2an aja) 

 

gmana para sesepuh disini ? tolong perbaiki kesalahan dalam approach 

saya.. 
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Magnet Cewe by PW’s Former Student 
 

Ini adalah potongan YM Chat saya dengan salah satu Alumni Workshop 

PW di Bandung... 

 

ALUMNI: si targetnya pendiem banget 

ALUMNI: gw susah banget ngebikin suasana ngobrol yg bagus 

ALUMNI: klo sama temennya sih enak 

RONSTER2K: temennya? 

RONSTER2K: hmmm 

ALUMNI: temennya itu banyak ngobrol...jadi gw jg enak ngobrolnya 

RONSTER2K: lu telpon temennya juga? 

ALUMNI: gw kan pertama dapet nomer temennya si target gw 

ALUMNI: jadi gw pertama nelfon si temennya itu 

ALUMNI: trus gw suruh dia ajak" si target klo mo jalan 

ALUMNI: ya udah...ngobrol" gw pancing supaya si temennya itu ngasih 

gw no tekonnya 

ALUMNI: *telfonnya 

RONSTER2K: trus? 

ALUMNI: tapi gak terlalu keliatan bahwa gw ngeet sama target 

ALUMNI: udah semingguan gw gak kontak lagi 

ALUMNI: lagi ada TTM sih gw 

ALUMNI: barusan malem ini juga 

ALUMNI: gw dapet ttm lagi 

ALUMNI: :p 

ALUMNI: gak tau nih...kayaknya gw ada magnet yg loe sebut"in itu 

RONSTER2K: hahaha 

RONSTER2K: gile coy! 

RONSTER2K: cerita dong 

ALUMNI: iya...pertamanya sih ada temennya cewek temen gw 

ALUMNI: sering maen kekostan 
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ALUMNI: ya gw sih cool" aja 

ALUMNI: udah punya cowk 

ALUMNI: trus...mulai jak ngobrol" 

ALUMNI: waktu 3 hari...udah deket banget 

ALUMNI: udah dapet kissing 

ALUMNI: tapi cuma gitu" aja 

ALUMNI: huehehehehehe 

RONSTER2K: gimana lu bisa gitu? pake magnet apa lu je? 

ALUMNI: sekarang jadi ttm gw 

ALUMNI: nah..... 

ALUMNI: huehehehehe 

ALUMNI: gak tau juga gw 

RONSTER2K: kok bisa gitu? lu pake trik apa? 

ALUMNI: apa emang gw lagi dites disaat gw mo sidang ini 

RONSTER2K: hahaha 

ALUMNI: atau apalah...gw jg gak ngerti 

ALUMNI: gw jg binun 

RONSTER2K: cewe udah punya cowo? 

RONSTER2K: ck ck ck 

ALUMNI: pertamanya sih...kesan si cewek ya biasa" aja 

ALUMNI: iya... 

ALUMNI: nah....2 minggu lalu 

ALUMNI: kenalan lagi sama temennya cewek temen gw (ceweknya 

temen gw itu orang yg sama juga) 

RONSTER2K: wah wah... trus? 

ALUMNI: pertamanya pinjem sendal gw...karena sendalnya putus 

ALUMNI: ya udah gw pinjemin 

ALUMNI: trus dia sms... 

ALUMNI: ya gw flirting" gitulah 

ALUMNI: trus dianya kepancing juga 

ALUMNI: suka sms gw mulu 
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ALUMNI: tapi gw gak terlalu suka...coz...blom apa" udah minta anter sini 

situ 

ALUMNI: tapi gak pernah gw tanggepin....males 

ALUMNI: pernah dia sms...nyuruh maen kekostan... 

RONSTER2K: flirting apa nih? 

ALUMNI: setelah bbrp kali disuruh 

ALUMNI: akhirnya gw maen juga 

ALUMNI: :p 

ALUMNI: beneran nih....gw seius lho :D 

RONSTER2K: iye 

RONSTER2K: ck ck ck canggih lu 

ALUMNI: hahahah... 

RONSTER2K: lu sms flirt kayak gimana? 

ALUMNI: gimana ya...gw lupa :D 

ALUMNI: sebenernya...gw rada pancing" aja sih 

ALUMNI: waktu dia balikin sendal yg dia pinjem... 

ALUMNI: eh dianya sms gw...pdhal gw blom pernah kasih dia no hp 

ALUMNI: dia dapet dari temen gw 

ALUMNI: trus gw tanyain kok ngomong makasihnya lewat sms aja....gak 

lgsg ngomong aja 

ALUMNI: ya gw....tanya"in lah...malu ya sama gw 

ALUMNI: bla..bla..bla... 

ALUMNI: gw lupa euy 

RONSTER2K: hahaha sakti juga lo... 

ALUMNI: pas tadi malemm...aslinya nih 

ALUMNI: gw maen lagi kekostannya....setelah hari minggu kemaren dia 

nyuruh gw maen ke kostannya 

ALUMNI: gw ga dateng] 

ALUMNI: wait... 

ALUMNI: ya udah...ngobrol" 

ALUMNI: dia baru putus sama cowoknya 
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RONSTER2K: hualah! 

RONSTER2K: trus trus? 

ALUMNI: trus ngobrol"...dia tanya gw udah ada blom ce 

ALUMNI: gw bilang aja udah ada 

RONSTER2K: hahaha 

RONSTER2K: tapi lu dipake juga? 

ALUMNI: *gw gak mau boong...soalnya gw gak terlalu interest sama nih 

cewek...N ttm-an gw yg pertama itu sama si cewek ini kan temennya 

temen gw* 

ALUMNI: huehehehehe 

RONSTER2K: liat kan gaya cuek lu bisa jadi magnet :D 

ALUMNI: gak...gini 

ALUMNI: trus dia gak masalah...katanya no problem klo gw deket sama 

ttm gw itu 

ALUMNI: untuk saat ini dia mau sama gw...walaupun gw lagi ttm an sama 

cewek laen 

ALUMNI: puffffff 

ALUMNI: ya gitu deh...body contact udah gw jalanin 

ALUMNI: :D 

RONSTER2K: WHOAAAW! hahaha gila lu coy! 

RONSTER2K: hahaah 

ALUMNI: hehehehe 

ALUMNI: bener loh...aslinya klo kita emang gak biasa body contact 

pertama" 

ALUMNI: kedepannya jadi canggung 

ALUMNI: tapi dari awal udah pegang tangan...besok"nya cepet banget 

ALUMNI: nyosor ke yg laen 

ALUMNI: :p 

RONSTER2K: hahaha! yoi coy! 

ALUMNI: trik gw sih...ngajak foto bareng 

RONSTER2K: hahaha 
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ALUMNI: tadi mau approach cewek cakep di toko buku dkt kostan 

gw...sayang udah ada monyetnya 

ALUMNI: untung aja blom gw ajak ngobrol...ternyata si cewek lg misah 

cari buku sama cowoknya 

ALUMNI: :p 

RONSTER2K: hahaha! nanti gue ajarin gimana handle monyet nya... 

makanya buruan tuh sidang! 

ALUMNI: yupz...doain aja 

RONSTER2K: wah bro... kayaknya lu musti tulis testimonial nih :D 

RONSTER2K: sekalian cara2 flirting2 lu biar nambah2 ilmu yang lain... 

ALUMNI: hmmm...okeh 

ALUMNI: gw usahain secepetnya deh 

RONSTER2K: sipp 

RONSTER2K: wah lu harus ngerayain nih bro... nanti ye kalo gue ke 

bandung! cafe halaman! :D 

ALUMNI: btw...sorry nih blom bisa aktif ngeramein thread di ug sama ask 

da boys nya 

ALUMNI: hahahaha 

ALUMNI: oke 

RONSTER2K: iye nih... ramein dong... testi2 

ALUMNI: gw klo posting dari hp sih 

ALUMNI: jadi rada ribet 

ALUMNI: nih aja kebetulan ol diwarnet 

RONSTER2K: sipp 

ALUMNI: apa sih rumus yg dikasih itu --> utk jadi orang kaya kita harus jadi 

seperti orang kaya dulu...? 

ALUMNI: :"> 

RONSTER2K: be > do > have 

ALUMNI: ic 

RONSTER2K: sukses buat lu sama sidang lu sama ttm lu sama dating lu :d 

ALUMNI: tq bro 
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ALUMNI: sukses jg buat loe 

RONSTER2K: kalo gue ke bdg bagi2 ye cw nye :D 

RONSTER2K: hahaha 

ALUMNI: hahahaha 

RONSTER2K: bye man' 

ALUMNI: bye
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REKOMENDASI PEMBELAJARAN 
Perdalam ilmu pengetahuan anda dengan terus menggali lebih dalam 
tentang Dinamika Sosial dan Wanita... 
 

Kumpulan Materi Terbaru PW (Audio, Video, PDF) 

HUhttp://www.pencinta-wanita.com/downloads.htmlU 

 

Forum PW  

HUhttp://www.pencinta-wanita.com/forumU 

 

Thread PW di Kaskus 

HUhttp://kaskus.us/showthread.php?t=539140 U 

 

Blog PW 

HUhttp://www.pencinta-wanita.com/blog U 

 

Dapatkan Berita, Materi, Jadwal Event dan Update terbaru dari PW 

dengan bergabung dalam Newsletter PW dengan mengirimkan email 

kosong dengan subjek [JOIN LIST] ke HUTIPSPW@GMAIL.COMUH  

 

 

REKOMENDASI BUKU 

 
Cara Memikat Wanita Idaman Anda 

Ronald Frank 

 

The Female Brain 

Louann Brizendine 

 

How to Win Friends and Influence People 

Dale Carnegie 
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Think and Grow Rich 

Napoleon Hill 

 

Why Men Never Remember & Woman Never Forget 

Dr. Marianne Legato 

 

Social Intelligence 

Daniel Goleman 

 

Blink 

Malcom Gladwell 

 

The Paradox of Choice 

Barry Schwartz 

 

Terapi NLP 

Dr. Ibrahim Elfiky 

 

The Attractor Factor 

Dr. Joe Vitale 

 

Art of Seduction 

Robert Greene 

 

Histoire de ma vie (History of My Life), 

Giacomo Casanova Seingalt (Original Handwriting Script) 

 

Meet and Grow Rich, 

Bill Hibler & Dr. Joe Vitale 
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REKOMENDASI FILM 

 

TOP GUN | Tom Cruise, Kelly McGillis 
Perhatikan karakter Maverick dari cara dia Approach, melakukan Eye 

Contact, Body Language dan khususnya pada saat FLIRTING... 

 

Meet Joe Black | Brad Pitt, Claire Forlani (I love this Girl ^_^) 

Perhatikan karakter Joe Black pada saat “kerasukan” si kematian... 

Perhatikan Body Laguagenya dan “Kepolosan” yang sangat Cool pada 

saat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Susan... 

 

Don Juan DeMarco | Johnny Depp, Marlon Brando 

Intonasi Suara adalah senjata yang dasyat untuk mempengaruhi hati 

siapapun... pelajari intonasi suara dan ekspresi wajah Don Juan!... Pelajari 

cara Don Juan melancarkan Story Telling nya... hmmm... inilah yang 

dinamakan Romantisme... 

 

Ada apa dengan Cinta | Nicholas Saputra, Dian Sastro 

Satu-satunya Film Indonesia yang saya REKOMENDASIKAN untuk anda 

tonton... Film ini benar-benar memperlihatkan kenyataan yang ada dan 

bukan Film romantisme asal-asalan... Perhatikan karakter Rangga dan 

anda akan mengerti apa itu Karisma, Misteri dan Cool. 

 

Gone with the Wind | Clark Gable, Vivien Leigh 

Film Klasik ini adalah Film yang memenangkan banyak Award 

dimasanya... Perhatikan karakter Rhett Butler dan caranya “meluluhkan” 

hati Scarlett yang tadinya membenci Butler. Karena Clark Gable si 

pemeran Rhett Butler adalah ahli Flirting yang suka “mengejek”, jadilah  
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dia idola para Wanita karena Flirting nya menumbuhkan Chemistry di 

banyak penggemarnya... hmmm... 

 

Koleksi Film James Bond | Sean Connery, Roger Moore 

Perhatikan karakter James Bond KHUSUSNYA Film James Bond yang 

diperankan oleh Sean Connery dan Roger More. Pelajari betapa coolnya 

mereka menghadapi “test” dari wanita dan 

perhatikan cara mereka FLIRTING, Eye contact 

dan UnderLook nya... hmmm... Charming isn’t it?  

 

Note: Walaupun Sean Connery sudah berumur, 

tapi tetap Wanita bisa merasakan Karismanya... 

 

Alfie | Jude Law, Sienna Miller 

Anda ingin tau karakter yang “Seductive” dan agak nakal? Playboy yang 

menarik dimata Wanita walaupun Wanita tau dia Playboy? Lihat karakter 

Alvie! 

 

The Art of Seduction | Son Ye-jin, Song Il-guk 

Ini merupakan film Komedi Asia yang cukup membuat saya terkesan 

karena sedikit sentuhan Player Natural dan Seductive yang memiliki 

sentuhan Pria idaman Berkelas yang jaga Gengsi. Sayangnya itu semua 

hanya pada awal Film saja... dan sisanya lupakan saja! 

 

Merchant of Venice | Joseph Fiennes, Al Pacino, Lynn Collins 

Bagi Anda yang “mengerti” akan sejarah KELAS dan TATA KRAMA EROPA 

khususnya pada masa RENAISSANCE, Film ini adalah INSPIRASI untuk 

memiliki Karakter Berkelas yang Memiliki Nilai Seni Tinggi... Perhatikan 

karakter Basanio saat Flirting dengan Portia... Sangat SEDUCTIVE untuk 

Wanita yang SMART dan Berkelas... 
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The Libertine | Johnny Depp, Samantha Morton, John Malkovich 

Film ini agak mirip dengan Don Juan 

DeMarco tapi dengan sentuhan yang 

mencampur-baurkan Hasrat dan Ambisi 

yang membuat suasana semakin Panas, 

khususnya pada saat anda ingin 

menumbuhkan Chemistry dan Hasrat 

dalam diri Wanita... Anda saya sarankan 

untuk menontonnya berulang-ulang untuk 

dapat benar-benar mengerti. 

 

Casanova (Rilis tahun 70an, bukan yang tahun 2005) 

Saya hanya nonton satu kali dan tak terlupakan!... inilah kisah Casanova, 

sang legenda Cinta yang menginspirasikan saya sejak lama... sayangnya 

film ini agak susah dicari karena langka... 

 

Sex and the City | HBO TV Series  Now on DVD  

Anda akan banyak belajar tentang dinamika sosial dan apa yang 

sebetulnya terjadi di pikiran wanita (khususnya yang tinggal di kota besar) 

dengan menonton Sex and the City... Saya amat sangat menyarankan 

anda untuk menonton semua season 1 dari serial ini!...
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Maju Terus dan Jadilah 
PRIA IDAMAN 

 

~Ronald Frank 

 

 


