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Solusi SoalCINTA 
Akhirnya Anda sampai di tempat yang akan membantu Anda 

meraih kehidupan cinta yang selama ini Anda impikan. 

Begitu banyak pertanyaan SoalCINTA yang muncul dari seluruh 

Indonesia bahkan Dunia, mereka haus akan pengetahuan 

tentang cinta dan ingin mengetahui apa arti cinta yang 

sebenarnya. Dan yang lebih penting adalah mereka 

menginginkan Solusi atas persoalan yang mereka alami 

sehingga kehidupan romansa mereka menjadi lebih manis. 

Solusi SoalCINTA hadir untuk Anda yang sedang mempunyai 

banyak masalah tentang cinta, sakit hati ataupun terseok – 

seok mengejar orang yang Anda cintai. Dengan pengetahuan 

yang kami miliki, Solusi SoalCINTA akan berusaha membantu 

Anda meraih kehidupan cinta yang selama ini Anda impikan. 
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Selain itu kami juga akan membantu Anda dalam hal 

komunikasi sosial dan juga pengembangan diri sehingga Anda 

akan menjadi pribadi yang berkualitas. 

 

Kunjungi situs kami di http://solusisoalcinta.wordpress.com 
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Dapatkan Premium Book 

Cara Pria Berkomunikasi dengan Wanita 
Di http://solusisoalcinta.wordpress.com/product/
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APA SIH YANG MEMBUAT 
CEWEK SUKA SAMA COWOK ? 
Banyak pertanyaan – pertanyaan yang muncul dari banyak 

cowok jomblo di luar sana tentang Cara Membuat Wanita 

Jatuh Cinta Kepada Anda dan ijinkan saya membongkar 

RAHASIA BESAR yang selama ini banyak di cari cowok. Sekarang 

duduk yang tenang, siapkan kopi atau teh dan pastikan tidak 

akan ada yang menggangu Anda ketika membaca artikel ini. 

Banyak cowok jomblo yang tidak tahu bagaimana Cara 

Membuat Wanita Jatuh Cinta Kepada Anda, mereka selalu 

berpikir bahwa untuk membuat wanita jatuh cinta terutama 

wanita cantik butuh duit yang banyak atau wajah ganteng 

seperti Brad Pitt. Ya … itu memang normal, siapapun kalau 
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melihat uang bertumpuk – tumpuk pasti air liur mereka akan 

keluar. Tapi yang jadi permasalahan, apakah Anda mempunyai 

kedua hal tersebut sebagai senjata untuk membuat wanita 

jatuh cinta kepada Anda? 

Jika jawabannya TIDAK, maka Anda beruntung sudah 

menemukan ebook ini. Ada satu hal lagi yang mereka lupakan 

tentang Cara Membuat Wanita Jatuh Cinta, itu adalah 

KEPRIBADIAN. 

Hah ? Kepribadian ? 

Maksudnya, Mobil Pribadi ? Rumah Pribadi ? Deposito Pribadi ? 

BUKAN! yang saya maksud adalah Kepribadian Anda, karakter 

yang ada di dalam diri Anda. Sebelum saya menjelaskan kenapa 

wanita tertarik dengan Pria yang memiliki Kepribadian atau 

Karakter yang kuat, saya ingin bercerita tentang pengalaman 

yang menarik. 
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Dulu ketika saya duduk di bangku SMA, ada seorang cewek 

yang sangat di kagum – kagumi oleh cowok satu sekolahan.  

Ya … saya termasuk orang yang mengagumi dia. Andai saya bisa 

memutar waktu dan kembali ke masa itu, pasti saya akan 

bersenang – senang dengan dia. 

Pasti Anda pikir dengan banyaknya cowok yang ada di 

sekolahan yang mengagumi dia, kemudian membuat dia 

mempunyai “Pacar” yang kaya dan ganteng? kalau itu yang 

Anda pikirkan, itu SALAH BESAR!. Dia malah jadian dengan 

teman saya sendiri, kalau dibandingkan dengan saya, dia jauh 

di bawah saya. Setiap hari, teman saya hampir selalu 

berangkatnya telat, saat pelajaranpun hampir tidak pernah 

mencatat, dan selalu mencontek saat ujian, wajahnya juga pas 

– pasan dan dia hanya menggunakan motor tua yang tidak 

pernah di rawat. Tapi bukan berarti Anda harus menjadi orang 

seperti teman saya, TIDAK SAMA SEKALI! di blog ini saya akan 
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membongkar semua RAHASIA Cara Membuat Wanita Jatuh 

Cinta Kepada Anda tanpa perlu mengorbankan masa depan 

Anda dengan menjadi “Bad Boy”. 

Sekarang coba liat beberapa pasangan selebritis yang mungkin 

akan membuat Anda bertanya – tanya. Kok bisa wanita cantik 

yang sangat populer menikah dengan pria yang biasa saja atau 

bahkan tidak menarik secara fisik. 
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Nah ini pasangan yang disebut pasangan kontroversial yakni 

Natalia Glebova (Miss Universe 2005) yang menikahi Petenis 

Pro Paradon asal Thailand dan sering dijuluki pasangan Beauty 

n The Beast 
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Seorang super model top dunia Heidi Klum menikah dengan 

Seal diberitakan Klum terkagum – kagum dengan kepribadian 

seal yang sangat baik, pengertian dan romantis. 

Nah, mari kita bongkar apa yang terjadi. 
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Seperti yang sudah saya katakan di atas, bahwa untuk 

membuat wanita jatuh cinta, Anda harus memiliki 

KEPRIBADIAN lebih tepatnya KEPRIBADIAN YANG MENARIK. 

Kenapa saya mengatakan demikian? 

Sekarang coba Anda bayangkan, jika Anda adalah seorang yang 

membosankan kehidupannya hanya sekeliling kampus atau 

kantor jika Anda sudah bekerja kemudian pulang masuk kamar 

donwload video porno atau main Game Online. Pada saat 

weekend Anda menghabiskan waktu untuk berbaring di rumah 

menonton TV seharian tanpa melakukan kegiatan yang 

menarik. Maka sudah pasti Anda bukan pria yang memiliki 

kepribadian yang menarik. Lalu Anda mengharapkan wanita 

cantik yang mempunyai style yang menarik, dan seksi tiba – 

tiba hadir mengetok pintu rumah Anda dan ingin menjadi pacar 

Anda. C’mon Guys, itu hanya ada di sinetron – sinetron yang 

meracuni otak Anda. 
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Dari ketiga pria yang saya sebutkan diatas mereka mempunyai 

KEPRIBADIAN YANG MENARIK dan itu artinya kehidupan 

mereka juga menyenangkan. Itu akan membuat wanita iri dan 

ingin bergabung dengan Anda. Kebanyakan cowok jomblo di 

luar sana berpikir, bahwa dengan memiliki “pacar” akan 

membuat hidupnya lebih indah dan menyenangkan. Sama 

dengan apa yang saya pikirkan dulu, tapi kenyataannya 

sebaliknya. 

Sekarang Anda bayangkan, jika Anda saja bosan dengan 

kehidupan Anda bagaimana dengan wanita yang akan menjadi 

pasangan Anda? Sudah pasti ketika Anda ingin mengajak 

kencan dia, Anda akan kebingungan memilih tempat, trus apa 

yang akan di omongin, dan trus mau ngapain ? Yap … itu karena 

Anda membosankan! 
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BAGAIMANA SIH CARA AGAR 
HIDUP KAMU MENARIK ? 
Saya akan memberikan tips – tips agar hidup Anda menjadi 

menarik. Tidak hanya wanita, jika Anda mempunyai 

kepribadian yang menarik maka ini akan berpengaruh pada 

semua aspek kehidupan Anda, misalnya kampus, pekerjaan, 

teman bisnis, dan lain – lain. Okey, sekarang mungkin Anda 

sudah tidak sabar ingin segera mengetahui bagaimana cara 

agar Anda memiliki kepribadian yang menarik? 

Tapi bentar deh, sebelum Anda melanjutkan membaca tulisan 

ini coba Anda santai sandarkan bahu Anda dan mungkin minum 

segelas kopi atau teh hangat agar pikiran Anda lebih tenang. 

Okey, untuk memiliki kepribadian yang menarik terlebih dahulu 

Anda harus memiliki KEHIDUPAN YANG MENARIK! itu karena 
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kepribadian adalah sesuatu yang ada di dalam diri Anda yang 

bersifat internal tapi bisa dirasakan oleh orang lain. 
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Misalnya ketika Anda sedang berbicara dengan orang lain 

kemudian Anda bingung mau ngomong apa, atau saat teman 

anda membicarakan petualangan yang seru mendaki gunung 

atau jalan – jalan ke pantai. Anda hanya bisa bengong 

mendengar dan merasakan serunya petualangan teman Anda. 

Yap … itu karena kehidupan Anda tidak menarik. 

Tapi akan berbeda jika Anda memiliki kehidupan menarik, 

memiliki aktifitas yang seru, atau bergabung dengan komunitas 

yang sesuai dengan hobi Anda. lalu ketika berbicara dengan 

orang lain, teman Anda atau bahkan wanita idaman Anda, 

semua pengalaman yang seru bisa Anda ceritakan kepada 

mereka. Misalnya ketika Anda sedang berjalan – jalan di Mall di 

kota Anda, kemudian tiba – tiba semua orang – orang pada 

teriak histeris karena lampu di Mall tersebut padam. Atau 

ketika Anda sedang berkumpul dengan komunitas yang sesuai 

dengan hobi Anda, kemudian mengadakan sebuah event yang 

seru. 
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Ya … memiliki kehidupan menarik tidak selalu dengan 

bepergian ke tempat yang jauh, dan akan menghabiskan 

seluruh uang yang ada direkening Anda. Cobalah mulai dengan 

hal – hal yang sederhana misalnya pergi ke Mall dengan teman 

– teman Anda, atau mengambil tugas untuk belanja bulanan ke 

supermarket disana tidak perlu berburu – buru mengambil 

barang yang Anda butuhkan, santai saja … lalu coba tanyakan 

sebuah produk yang Anda butuhkan kepada SPG yang ada 

disana, terserah apa yang ingin Anda tanyakan. Tapi yang 

penting Anda berkomunikasi minimal dengan satu orang baru 

tidak peduli itu wanita atau siapapun. Karena itu akan melatih 

Anda untuk berkomunikasi dengan orang lain, santailah dan 

nikmati pembicaraan dengan mereka tanpa memikirkan respon 

apa yang akan mereka berikan kepada Anda. 

Coba lakukan hal – hal yang selama ini belum pernah Anda 

lakukan, jika Anda belum pernah main Esketing cobalah, jika 

Anda belum pernah Fitnes cobalah, buatlah hidup Anda lebih 
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dinamis dan isilah hidup Anda dengan petualangan dan 

tantangan. Pelajarilah semua hal – hal yang baru, jangan takut 

untuk gagal. Karena selama itu tidak membuat Anda mati, akan 

membuat Anda tambah dewasa. 

Setelah diri Anda dipenuhi dengan petualangan yang seru, 

sedikit – demi sedikit kepercayaan diri Anda akan bangkit. Dan 

itu akan terpancar jelas dari dalam diri Anda dan tentu saja 

semua orang dapat merasakan hal itu, terutama wanita. 

Wanita memiliki kemampuan untuk menangkap sinyal – sinyal 

itu dengan sangat baik. 

Ini adalah salah satu faktor pembentukan kepribadian yang 

menarik. Ada beberapa faktor lagi yang mempengaruhi 

kepribadian seseorang, mulai dari penampilan, gaya berbicara, 

sikap, wawasan dan pola pikir Anda. 
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ANDA SUDAH MEMILIKI 
KEPRIBADIAN MENARIK APA 
ITU SAJA SUDAH CUKUP ? 
Setelah saya memberikan tips – tips bagaimana cara memiliki 

kepribadian yang menarik agar wanita jatuh cinta kepada Anda. 

Sekarang saya akan sedikit membocorkan alasan Kenapa Anda 

terus jomblo? 
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Selama ini banyak cowok di luar sana mengeluhkan tentang 

kejombloannya, mereka biasanya berkumpul dengan cowok 

jomblo lainnya dan selalu membicarakan tentang strategi – 

strategi yang tepat untuk membuat wanita jatuh cinta kepada 

mereka. 

Anda tau apa saja yang sudah mereka lakukan? Mereka hanya 

MEMBUAL dan selalu mengeluh – eluhkan tentang kejombloan 

mereka. 

Berbagai macam informasi mereka kumpulkan lalu 

mendiskusikannya dengan kelompok jomblonya, mereka serius 

mendiskusikannya hingga larut malam. Di temani dengan rokok 

dan kopi obrolan mereka semakin lama semakin panas, ya … 

masing – masing mempunyai pendapatnya. 
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Trus kenapa mereka tetap saja jomblo? padahal mereka sudah 

mengumpulkan banyak informasi dari berbagai sumber 

Majalah, Radio, atau Televisi. 

Kesalahan mereka adalah karena mereka tidak melakukan apa 

– apa! setelah mereka berdiskusi hingga larut, ke esokan 

harinya mereka melupakan semuanya dan tetap saja mereka 

hanya bermimpi ingin mendapatkan wanita idaman mereka. 

Kalau mereka membaca ebook ini yang saya buat untuk 

membantu Anda memiliki kehidupan romansa yang lebih baik, 

mungkin setelah itu mereka tidak melakukan tindakan apa – 

apa. Kemudian mereka melanjutkan mendownload video 

porno dan lebih parahnya lagi mereka menonton video porno 

sambil membayangkan wanita yang mereka idam – idamkan. 

Kemudian, ketika mereka sedang berada di Mall tiba – tiba 

lewat di depan mereka wanita yang selama ini mereka idam – 
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idamkan. Lalu mereka membicarakan wanita itu yang memiliki 

pesona yang luar biasa. 

“wah tipe gue banget tuh … “ 

“wow … cakep banget!” 

“bla – bla – bla” 

Lalu segera mereka mendiskusikannya dengan teman – teman 

jomblonya bagaimana cara mendekati wanita tadi. Lima menit 

telah berlalu, dan mereka masih saja asik diskusi bagaimana 

cara mendekati wanita itu. Dan akhirnya, wanita itu pergi dari 

harapan mereka dan hanya penyesalan yang ada pada 

kelompok jomblo tadi. 

Saya harap Anda BUKAN salah satu dari anggota kelompok 

jomblo yang saya ceritakan diatas. Karena sedasyat apapun 

RAHASIA yang akan saya berikan jika Anda TIDAK PERNAH 

mempraktekkannya maka itu sama dengan BULSHIT! 
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Semua itu butuh proses tidak ada yang instan di sini dan tidak 

pil ajaib yang akan langsung membuat Anda mendapatkan 

wanita idaman. Sekarang persiapkan diri Anda untuk 

memahaminya semua RAHASIA yang ada di sini dan 

memepaktekkannya!. Jika Anda kesulitan mungkin perlu sedikit 

pemaksaan agar Anda keluar dari ZONA NYAMAN yang tidak 

nyaman. Karena untuk mengeluarkan racun – racun yang sudah 

meresap pada otak Anda di perlukan kerja ekstra keras. 
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STOP BERPIKIR, DATANGI 
WANITA IDAMAN ANDA DAN 
KENALAN ! 
Pernahkah ketika jalan – jalan di Mall, sedang nongkrong di 

Caffe dengan teman – teman, di kampus lagi santai atau di 

perpustakaan kemudian lewat seorang wanita cantik yang 

selama ini Anda idam – idamkan? 
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Saya akan bercerita sedikit pengelaman saya ketika sedang di 

Bandara, ketika itu kami berempat datang lebih awal supaya 

tidak terlambat. Kami menunggu agak lama, karena pesawat 

yang menuju Surabaya ternyata terlambat sampai satu jam. 

Kami mencari tempat yang nyaman untuk menunggu, dan tiba 

– tiba ada wanita cantik, Anggun, Fashionable dan tipe saya 

tentunya. 

Saya mulai menghitung 1 … 2 .. 3 … dan saya langsung 

menghampiri wanita cantik tadi menyentuh pundaknya sebagai 

tanda kalau saya berbicara dengan dia, dan saya langsung 

membuka pembicaraan : 

“Hai, sorry ganggu bentar … gue butuh opini cewek nih”. 

“Kemaren temen gue lagi deketin cewek, udah sering ngobrol, 

sms dan segala macem pendekatan tapi sewaktu di tembak dia 

udah ngerasa nyaman jadi sahabat, menurut lo kenapa yah? “ 
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Trus dia menjawab “bla bla bla .. “ 

Dan akhirnya saya ngobrol asyik dengan wanita cantik yang 

saya idam – idamkan. Kalo dah gitu nomer Hp dengan mudah 

di dapatkan. 

Okey, sekarang saya akan membongkar rahasia berkenalan 

dengan wanita asing dan menjelaskan hal – hal yang harus di 

perhatikan ketika berkenalan dengan wanita asing. 

Pertama, saya menghitung sampai tiga … kenapa ? Ya, agar 

saya tidak terlalu banyak berpikir. Sebenarnya otak kita sangat 

pintar untuk memberikan alasan – alasan, dan berbagai macam 

illusi akan datang. Perasaan takut, ntar kena gampar, di kira 

tukang hipnotis, di panggilin satpam … dan segala macam illusi 

lainnya. 
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Guys, itu semua tidak akan terjadi … jadi sebelum illusi itu 

datang, dalam hitungan ketiga langsung jalan menuju kearah 

wanita target dan mulai berbicara dengannya. 

Kedua, saya menyentuh pundaknya sebagai tanda kalau saya 

berbicara dengan dia, karena di tempat yang ramai akan sangat 

sulit membedakan lawan bicara kita. Selain itu, dengan 

menyentuhnya itu menandakan bahwa kita datang bukan 

bertujuan sebagai teman. Kita berani menyentuhnya itu artinya 

kita tidak terintimidasi olehnya, ini menimbulkan rasa nyaman 

untuknya. Banyak cowok yang tidak berani menyentuh wanita. 

Ketiga, saya menggunakan opener yang tidak standar. 

Kebanyakan cowok di luar sana menggunakan cara lama untuk 

berkenalan “hi, boleh saya kenalan?”atau “Lagi sendirian?” dan 

sebagainya. Kalau target Anda adalah wanita cantik dan idola 

para cowok, pasti akan sering mendengarkan kata – kata 

standar untuk berkenalan. Selain itu, Anda akan berada di 
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bawahnya sehingga posisi Anda sebagai PENGEJAR. Di artikel 

berikutnya saya akan membeberkan RAHASIA kenapa Anda 

tidak boleh MENGEJAR wanita. 

Saya telah mempersiapkan opener dan skenario untuk 

memulai berinteraksi dengan wanita. Kebanyakan pria – pria di 

luar sana tidak mempersiapkannya, sehingga ketika datang 

kesempatan yang sangat langka bertemu dengan wanita cantik 

yang di idam – idamkan mereka melewatkannya begitu saja itu 

karena KETIDAKSIAPAN. 

Mungkin kedengarannya konyol, atau apalah … tapi itu semua 

sudah terbukti, kalau Anda bukan seorang Playboy atau orang 

yang pandai bergaul maka siapkanlan skenario. Setelah 

skenario itu menyatu dengan diri Anda dan telah sering 

digunakan maka Anda akan setara dengan Playboy atau orang 

yang pandai bergaul … WOW !!! 
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Saat berkenalan dengan wanita asing, mereka biasanya akan 

memasang tampang waspada, Seolah – olah mereka 

mengatakan “siapa lo tiba – tiba dateng, mo ngapain sih?”. Itu 

wajar, apapun respon yang mereka berikan kepada Anda 

jangan di masukkan ke dalam hati. Anggap Anda seorang Artis 

yang sedang membawakan acara Reality Show.  

Ini akan meningkatkan rasa percaya diri Anda, Illusi, ketakutan 

dan kegugupan sedikit demi sedikit akan hilang … Jadi coba 

terus karena ini akan menjadikan Anda pria yang bernilai tinggi, 

mempunyai percaya diri yang tinggi, tidak gugup di depan 

publik, dan santai dalam keadaan tersebut karena Anda sudah 

terbiasa dengan hal itu. 

Sekarang ambil kertas dan pulpen kemudian buat 2 – 3 

sekenario dengan topik yang wanita sukai tetang pacaran, 

hubungan relasionship, pria- wanita, atau tentang fashion. Dan 
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berlatih untuk menggunakannya sehingga akan menyatu 

dengan diri Anda. 
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SETELAH KENALAN, TERUS 
GIMANA DONK CARA PDKT 
YANG BAIK DAN BENAR ? 
Begitu banyak pria di luar sana yang penasaran dengan cara 

deketin cewek, tau kah Anda bahwa banyak pria – pria di luar 

sana telah melakukan banyak hal untuk ngedeketin cewek. 

Mungkin cara mereka berbeda – beda dan apabila mereka 

sampai mendownload ebook ini yang telah saya sediakan 

khusus untuk Anda yang terseok – seok dalam urusan romansa. 

Itu artinya mereka telah kehabisan cara dan tidak 

mendapatkan hasil sesuai dengan yang mereka inginkan. 

Sekarang santai dulu, tenangkan pikiran Anda … Jangan 

berlebihan meluapkan rasa bahagian Anda karena 

mendapatkan setitik cahaya dari dinginnya lembah jomblo. 
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Okey … Sudah ?  yap … saya lanjutkan !  

Sekarang coba Anda ingat – ingat kejadian dimana Anda 

tertarik dengan wanita mungkin teman kampus, tetangga, 

teman kantor, Staff kasir yang cantik, atau wanita asing yang 

baru saja Anda lihat ketika jalan di Mall. 

Lalu Anda mencari tau informasi tentang mereka entah itu 

makanan kesukaannya, hobby, atau mungkin idola mereka. Yaa 

… supaya dapat memulai pembicaraan dengan mereka. Cara 

lainnya adalah dengan pura – pura meminjam barangnya. Dan 

kalau dia wanita asing, Anda akan melihat penampilan dia dan 

kemudian mencoba memujinya atau berpura – pura 

menanyakan jam atau dengan berbasa – basi dengan mulai 

mengajak berbicara “Lo sendirian?”. Dan semua itu hanya akan 

berhasil di dalam sinetron – sinetron TV. 
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Sekarang coba banyangkan kalau wanita yang ingin Anda 

deketin itu wanita cantik, fashionable dan banyak pria yang 

mencoba mendekatinya. Kemudian pria – pria tadi 

menggunakan cara seperti yang saya sebutkan diatas ditambah 

lagi puluhan PUJIAN untuk wanita cantik tadi? 

Tentu saja itu akan sangat membosankan bagi wanita cantik itu 

… dan secara tidak langsung Anda menyampaikan ke dia, 

bahwa Anda bersedia tenggelam di dunianya. 

Jika pertanyaannya adalah Bagaimana cara mendekati seorang 

wanita? Maka posisi Anda sebagai seorang PENGEJAR. Anda 

membiarkan wanita tersebut selalu di depan Anda, sementara 

Anda dibelakang terpontang – panting menyusun kalimat 

pembicaraan. Sekarang coba bayangkan Anda sedang berada 

dalam lomba Lari Marathon, Anda berlari sekencang mungkin 

untuk mengejar pelari di depan Anda. Lalu apakah pelari di 
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depan Anda akan melihat Anda kebelakang? TIDAK, dia terus 

berlari sekencang mungkin untuk mengejar pelari paling depan. 

Pria seharusnya menjadi pemimpin wanita, tapi Anda telah 

membiarkannya memimpin Anda. Dia membuat Anda 

berkeringat menyusun kata – kata untuk tetap melanjutkan 

pembicaraan, dan itu membuat Anda tegang. Sekalipun Anda 

jago berakting untuk menyembunyikan ketegangan, tetap saja 

wanita sangat sensitif menangkap sinyal dan bahasa tubuh 

bahkan sebelum Anda menyelesaikan kalimat pertama. 

Okey … sekarang apa yang Anda butuhkan untuk membuka 

hubungan dengan lancar? 

Yang Anda butuhkan untuk membuka hubungan dengan lancar 

adalah MINDSET YANG TEPAT. Sekarang Anda terapkan ke 

pikiran Anda “SAYA ADALAH PEMIMPIN”. Dan sekarang 

Bagaimanakah seorang pemimpin berfikir? 
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Seorang pemimpin tidak akan berfikir bagaimana cara 

mendeketi wanita.  Dia tidak akan berkosentrasi pada sang 

wanita atau atribut apapun yang dikenakannya. Dia juga tidak 

akan sudi mencari informasi tentang wanita itu. 

Seorang pemimpin akan berpikir bagaimana cara membuat 

hidupnya jauh lebih baik, nyaman dan menyenangkan. Dia 

hanya ingin menikmati dunia yang di gelutinya, dan haus akan 

informasi yang berhubungan dengan dunianya. 

Seorang pemimpin tidak membutuhkan apa – apa selain orang 

untuk di pimpin. Itulah MINDSET yang kuat yang ada di dalam 

pemimpin, dan akan berpengaruh kepada wanita yang akan 

Anda ajak bicara. Anda harus membiasakan dengan MINDSET 

ini, karena akan sangat penting bagi perkembangan hidupmu, 

khususnya dalam romance. 



Solusi SoalCINTA | Cara Membuat  
Wanita Jatuh Cinta Kepada Anda. 

36 

 

Sekarang dengan MINDSET yang berbeda Anda akan berpikir 

bukan bagaimana cara mendekati wanita? Tapi Anda akan 

berpikir bagaimana cara MEMBERI KESEMPATAN wanita 

untuk tertarik sama saya? 

Bagi beberapa pria, membuka hubungan sama sekali bukan hal 

yang mudah, malah Anda membutuhkan semua bantuan agar 

bisa melewati proses tersebut dengan sedikit lebih mudah. 

Sekarang Anda tahu caranya yaitu dengan cara membantu 

dirinya menerima dirimu. 

Ingat ini adalah inisiatif yang pria berikan kepada wanita yang 

mereka inginkan bukan berarti mengejar – ngejar dia, 

merengek – rengek untuk jadian dan memohon cintanya. Itu 

sama sekali tidak menarik di mata wanita.  
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Jika Wanita itu belum terbiasa dengan Anda, santai saja besok 

belum kiamat kok  dan masih banyak wanita yang ingin di 

beri kesempatan untuk dekat dengan Anda. 

Mindset tersebut akan membuatmu sebagai gambaran dari 

impian wanita-wanita. Jika Anda bertemu dengan figur yang 

Anda dambakan, bagaimana sikap dan perasaan saat itu? Nah 

sekarang bayangkan Andalah FIGUR IMPIAN itu dan Anda 

sedang memberi beberapa wanita kesempatan untuk 

mengenalmu, bagaimana sikap dan perasaan mereka? 

Ini adalah pelajaran yang sangat powerful, saya tidak ingin 

Anda menyia-nyiakannya. Mulai detik ini, berjanjilah Anda akan 

mempraktekkan apa yang Anda baca di dalam ebook ini entah 

itu bertemu dengan teman, sahabat, keluarga atau bahkan 

wanita idaman Anda. 
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Itu akan membawamu pada proses berpikir yang jauh lebih 

menyenangkan. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul pun akan 

penuh tantangan, daripada bernada depresi. Komitmen pada 

mindset seperti ini pada akhirnya akan menjadikanmu pribadi 

yang lebih sukses dalam setiap aspek kehidupan, di dalamnya 

termasuk romance. 
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CARA MEMBUAT WANITA 
TERTAWA ? 
Pasti akan sangat membosankan, ketika Anda sedang PDKT 

atau sedang nge-Date suasananya biasa – biasa saja atau 

bahkan tegang seperti sedang menghadapi ujian nasional. 

Untuk itu kemampuan Anda mencairkan suasana sangat 

penting, sehingga karena asyiknya Anda berinteraksi dengan 

dia hingga tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. 
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Sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Apakah Anda 

pernah bercanda dengan wanita yang selama ini Anda idam – 

idamkan? 

Coba dengarkan cerita saya ini, dulu ketika duduk di kelas 3 

SMA saya dikelilingi banyak temen – temen cewek. Waktu itu 

saya masih bodoh dalam hal romansa, meskipun begitu saya 

sangat suka bercanda dengan mereka, ngobrol, dan 

memberikan nickname yang aneh ke teman – teman cewek 

saya sehingga ada beberapa teman cewek yang “menembak” 

saya. Biasanya mereka nitip salam, dan yang paling 

menyeramkan menurut saya waktu itu, dia terus menteror 

saya dengan surat cinta, sms atau telpon. 

Pernah suatu saat, saya sedang menyendiri di belakang kelas, 

merenung dan menikmati rasanya sakit gigi. Kalau ada yang 

bilang lebih baik sakit gigi dari pada sakit hati … Bullshit!!! 

Kemudian datang teman cewek, dan bilang ke saya… 
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“Lo kok diem? Cemburu sama si A, ya …?” 

“What ???” … tapi saya cuman diem dan senyum sambil 

menahan rasa sakit gigi. 

Ya … cewek itu mencoba membuat saya cemburu, dan karena 

kebodohan tentang romansa waktu itu saya tidak tau.  

Andai saja saya bisa meminjam mesin waktu Doraemon, saya 

akan kembali kemasa itu dan menggunakan senjata ampuh ini 

untuk mendekati cewek paling populer di sekolah. 

Lalu bagaimana seorang pria bercanda dengan wanita ? 

Ini adalah Smart Joke … bercanda dengan pintar dan tetap 

membuat Anda menjadi seorang pria yang menarik di mata 

wanita. 
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Kalau Anda lihat Warkop, Srimulat, atau pelawak – pelawak 

yang ada di TV, pasti Anda akan terhibur dan tertawa keras 

karena kelucuan mereka. Tapi itu tidak akan menimbulkan 

perasaan apa – apa, Anda hanya terhibur dan kalau sudah 

lewat, Anda akan melupakannya. Dan lebih parahnya lagi value 

Anda di mata cewek akan turun jika objek dari joke itu adalah 

diri Anda sendiri, mungkin istilahnya nge-Badut. 

Smart Joke adalah sebuah teknik untuk menimbulkan rasa 

ketertarikan, konsepnya adalah membuat wanita idaman Anda 

sebagai objek. Mungkin seperti mengejek tapi secara tidak 

langsung dan menggunakan line pintar, rese dan juga 

nanggung. Kebanyakan cowok di luar sana tidak berani 

melemparkan Smart Joke kepada wanita idamannya. 

Kebanyakan dari mereka memberikan pujian tentang 

kecantikan mereka. Dan Anda tau, wanita cantik mendapatkan 

ribuan pujian setiap hari? Lalu apakah Anda masih akan 



Solusi SoalCINTA | Cara Membuat  
Wanita Jatuh Cinta Kepada Anda. 

43 

 

berpikir untuk melakukan hal yang sama dengan cowok – 

cowok diluar sana? 

Untuk melemparkan Smart Joke kepada wanita idaman Anda, 

yang harus di perhatikan adalah body language harus santai 

dan relax. Jangan terlihat kaku karena akan membuat wanita 

idaman Anda kaget, Anda menjadi terlihat arogant dan 

mungkin malah dijauhi. 

Contohnya :  

“kalo saya lihat, kamu mirip tokoh kartu favorite saya waktu 

kecil … dia punya kantong ajaib di perutnya.” 

Atau  

“Mulai sekarang saya panggil kamu oneng aja ah :D” 
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Mungkin Anda pernah melemparkan Smart Joke ke teman – 

teman sebagai bahan candaan, dan jika Anda melemparkan 

Smart Joke ke wanita idaman Anda efeknya akan membuat 

Anda terkejut. Biasanya wanita yang terkena Smart Joke akan 

ketawa nanggung dan mungkin mencubit Anda, atau memukul 

– mukul kecil punggung Anda. Tapi jika Anda menemukan 

wanita yang marah karena Smart Joke Anda, cobalah 

menggunakan teknik “sly smile”. 

Diemin dia sebentar dan tetap tersenyum licik, tapi tidak 

sampai tertawa. Kemudian ucek - ucek kepala dia dan cukup 

bilang “C’mon … aku cuman becanda” dan kemudian lanjutkan 

ke pembicaraan yang lain. 

Sekarang coba Anda praktekkan ke teman –  teman wanita di 

sekeliling Anda sebelum melemparkannya ke wanita idaman 

Anda, ini supaya Anda terbiasa dan rilex saat melemparkannya 

ke wanita idaman Anda. Karena biasanya cowok yang menyukai 



Solusi SoalCINTA | Cara Membuat  
Wanita Jatuh Cinta Kepada Anda. 

45 

 

wanita yang mereka idam – idamkan akan bersikap jaim, takut 

salah dan takut kehilangan dia. 

Coba Anda bayangkan jika Anda tidak melakukan apa – apa 

kepada wanita yang Anda idam – idamkan sudah pasti Anda 

tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi jika Anda mencoba 

menggunakan semua materi yang saya berikan di sini kepada 

wanita yang idam – idamkan itu akan memberikan peluang 

yang LEBIH besar untuk mendapatkannya. Semakin lama jam 

terbang Anda maka persentase keberhasilannya akan semakin 

tinggi. 
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KESALAHAN SAAT PDKT ! 

Perlu di ingat bahwa saat Anda mulai PDKT dengan wanita 

idaman Anda, pada tahap itu Anda masih belum masuk 

kedalam tahap relationship, kebanyakan cowok – cowok 

jomblo diluar sana melakukan banyak sekali kesalahan pada 

tahap pra-relationship sehingga mereka tidak pernah dapat 

memikat wanita yang mereka idam – idamkan. 
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Banyak sekali orang diluar sana yang telah gagal menjalin 

hubungan dengan wanita yang mereka idam – idamkan, 

bahkan sebelum mereka memulainya. Secara tidak sadar 

mereka melakukan kesalahan – kesalahan yang seharusnya 

tidak boleh dilakukan saat PDKT.  

Banyak cowok jomblo di luar sana berusaha memikat wanita 

dengan cara memberikan pujian, mentraktir, memberikan 

kado, bunga, antar jemput bahkan bersedia mendengarkan 

curhatan wanita yang mereka idam – idamkan. Mereka 

berusaha menunjukkan ketulusan,, kasih sayang, dan 

pengorbanan kepada wanita cantik yang mereka idam – 

idamkan. Alhasil, ketika para jomblowers tadi menyatakan 

cinta kepada wanita idaman mereka atau “menembak” dengan 

tanpa rasa berdosa, sang wanita idaman mereka berkata “sory, 

gue terlalu nyaman dengan Lo … kita udah deket banget, gue 

ngak mau ngerusak hubungan pertemanan kita” 
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Pernah mengalami hal tersebut ?  

Jika tidak maka mungkin Anda sedang beruntung waktu itu, 

atau wanita tersebut memang sudah sangat tertarik kepada 

Anda sehingga apapun yang Anda lakukan tetap terlihat 

menarik dimata wanita tersebut. 

Tapi bagaimana jika ternyata Anda benar – benar mangalami 

penolakan indah itu ? 

Anda tau bagaimana rasa sakit yang dirasakan para jomblowers 

di luar sana? atau bahkan Anda pernah merasakannya sendiri? 

Saya tau itu bro … karena saya pernah berada disana, saya 

pernah berpikir seperti jomblowers di luar sana. Dan ketika 

Anda membaca artikel ini, ada sebuah titik terang yang akan 

menyelamatkan hidup Anda dari neraka itu. 

Mungkin banyak artikel – artikel yang bertaburan di Internet, 

Majalah, tips – tips yang sering di bicarakan di radio, atau 
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bahkan sinetron – sinetron. Guys, itu semua cewek yang 

mengarang dan tentu saja mereka akan membuat artikel yang 

akan menguntungkan kaumnya. Bahkan sebenarnya mereka 

sendiri (wanita) tidak tau apa yang mereka inginkan, sehingga 

apapun yang mereka tulis di buku, Koran atau majalah sama 

sekali tidak menjamin. 

Ketika Anda melakukan apa yang mereka inginkan (wanita) dia 

sebenarnya tau bahwa Anda sedang PDKT. Tapi mereka sengaja 

untuk bermain – main dengan Anda sehingga Anda benar – 

benar terjatuh ke pelukan mereka kemudian di ikat lehernya 

dan dengan senang hati melakukan apa yang mereka inginkan. 

Seperti ketika Wanita miss call Anda atau sms iseng dengan 

menanyakan kondisi Anda, misalnya : “Lagi ngapain” atau “lagi 

dimana”. Sebenarnya mereka tau bahwa Anda langsung akan 

menjawab dan meresponnya, kemudian mereka melakukan 
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semacam test – test kecil untuk menyakinkan dia bahwa Anda 

benar – benar suka denganya. 

Setelah itu mereka akan tau, apakah Anda termasuk dalam 

criteria pria idamannya atau masuk ke dalam criteria cowok 

penurut yang siap di ikat lehernya dan setia melakukan apapun 

yang dia inginkan. 

Disini mereka punya dua pilihan, yang pertama adalah 

meninggalkan Anda karena dia bukan tipe wanita yang suka 

memanfaatkan orang lain, dan dia benar – benar sedang 

mencari pria idamannya.  

atau 

yang kedua dia berpura – pura suka kepada Anda karena 

tampang dan materin Anda sangat menggiurkan bagi mereka. 

Meminta antar jemput dengan mobil yang Anda pakai, 

kemudian pura – pura ngajak jalan di Mall atau ke Salon tapi 
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pada akhirnya Anda semua yang bayar belanjaan mereka dan 

di tutup dengan makan malam mewah romantic yang mahal 

dan tentu saja Andalah yang akan membayar. TAPI bagaimana 

jika Anda bukan termasuk cowok tajir ? tenang saja, Anda 

masih bisa dimanfaatkannya sebagai kuli Angkut atau satpam 

gratis. 

Sekarang apa yang Anda pikirkan ?  

Kepala Anda seperti di ketok pake palu 100 ton ?  

Okey, Saya akan sedikit menjelaskan kenapa Anda tidak boleh 

memberikan pujian, mentraktir, antar jemput bahkan bersedia 

mendengarkan curhatan wanita yang mereka idam – idamkan. 

Sekarang coba bayangkan Anda adalah seorang wanita cantik, 

menarik, fashionable dan idaman para pria. Mereka berusaha 

mendekati Anda dengan memberikan pujian, mentraktir, antar 

jemput dan mendengarkan curhatan Anda. 



Solusi SoalCINTA | Cara Membuat  
Wanita Jatuh Cinta Kepada Anda. 

52 

 

Dengan keadaan itu, Anda akan dituntut untuk memilih mereka 

yang paling – paling lebih memberikan semuanya itu dan itu 

artinya yang paling kaya dan tampan lah sang pemenang. Tapi 

tunggu dulu, jika sebelum mulai masuk kehubungan atau pada 

saat PDKT saja sudah mendapatkan semua fasilitas yang lebih 

dari para cowok – cowok diluar sana. Tentu saja sang wanita 

idaman seluruh para pria itu tidak akan mau mengorbankan 

semuanya jika nanti “jadian” dengan salah satu dari mereka. 

Karena menjadi teman saja sudah mendapatkan semua fasilitas 

mewah. 

Berbeda jika dari awal Anda tidak memberikan apa yang 

mereka ingin. Walaupun Wanita mempunyai penciuman yang 

sangat tajam tentang pria yang menyukainya, tapi apabila Anda 

menolak semua yang mereka inginkan dari Anda. Itu akan 

mengacaukan sistem yang sudah terinstall di dalam otak 

mereka. Tentu saja ini akan membuat mereka penasaran. 
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APA YANG DIINGINKAN 
WANITA DARI SEORANG PRIA? 
Pertanyaan yang selalu muncul dalam otak pria – pria sejak 

jaman dahulu kala. Dan kabar baiknya adalah saya akan 

membeberkan RAHASIA BESAR yang selama ini di nantikan oleh 

pria di luar sana. 
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Jadi, Apa yang diinginkan wanita dari seorang pria ? 

Mungkin kebanyakan dari cowok – cowok jomblo di luar sana 

mengira apa yang diinginkan wanita dari seorang pria adalah 

mobil, rumah, kado, boneka, bunga, surat cinta, traktiran, antar 

jemput, dan sebagainya. Semua itu untuk membuat wanita 

merasa special. 

Ya, memang wanita ingin merasa special … tapi dari siapa ? pria 

seperti apa yang bisa membuat wanita merasa special ? 

Jika Anda adalah Brad Pitt yang di sekelilingnya banyak wanita 

– wanita cantik dan ngarep kepada Anda, tentu saja wanita 

akan sangat merasa special jika Anda dekat dengan dia. Bahkan 

bisa ngobrol dengan Anda pun sudah sangat special bagi dia. 

Tapi akan lain ceritanya jika Anda adalah cowok jomblo yang 

kesepian dan tidak ada satupun wanita yang hadir di dalam 

hidup Anda. Kemudian dimanapun Anda berada selalu 
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mengeluhkan akan kejombloan Anda padahal tidak pernah 

melakukan apa – apa untuk merubah status jomblo Anda. 

Apapun yang akan Anda berikan kepada dia baik itu kado, 

bunga, boneka, surat cinta dan Anda memberikannya dengan 

tampang haus akan belaian wanita dan merengek – rengek 

agar dia mau menjadi “pacar” Anda. Itu TIDAK akan membuat 

wanita merasa special, tapi bahkan sebaliknya. Wanita akan 

menjauhi Anda karena dimata dia Anda adalah cowok jomblo 

yang kesepian dan jika hidup bersama Anda maka masa 

depannya akan suram. 

Tentu saja, Wanita selalu ingin merasa special dari seorang pria 

berkualitas tinggi, mempunyai social circle yang luas dan tidak 

kesepian. Anda tidak perlu tampan seperti Brad Pitt agar 

mempunyai banyak teman wanita di sekeliling Anda.  
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Untuk membuat wanita merasa special, Anda harus menaikkan 

status social Anda. Perluas daerah jajahan Anda karena itulah 

jiwa pemimpin, jiwa pejantan tangguh. Jangan pernah 

menunda untuk melakukan perubahan, lakukanlah sekarang 

juga ! 

Setelah status social Anda naik, untuk membuat wanita merasa 

special Anda cukup dengan menelponnya tanpa alasan dan 

kemudian membuat obrolan ringan dengan dia dan kemudian 

tutup teleponnya sebelum dia merasa bosan. Gunakan alasan 

apa saja untuk mengakhiri pembicaraan terlebih dahulu. 

Simpel bukan ?  

“Pria melakukan inisiatif, tapi bukan berarti mengejar – ngejar, 

merengek – rengek dan memohon agar bisa tetap dekat 

dengan wanita.” 
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DI KELILINGI WANITA – 
WANITA CANTIK ? 
Mungkin Anda bertanya – Tanya, bagaimana caranya agar Anda 

di kelilingi wanita – wanita cantik dan menarik untuk 

meningkatkan nilai Anda di mata wanita yang Anda idam – 

idamkan selama ini. Padahal selama ini Anda teman wanita 

Anda sangat sedikit, atau bahkan jarang dan di tambah lagi 

Anda sangat grogi saat berinteraksi dengan wanita – wanita 

cantik. 

Lalu bagaimana donk caranya ? 

Jika teman wanita Anda sangat sedikit, maka jalan terakhir 

yang harus Anda lakukan adalah dengan berkenalan dengan 

wanita – wanita cantik di luar sana.  
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Mau tidak mau, Anda harus belajar menghilangkan perasaan 

grogi saat berinteraksi dengan wanita – wanita cantik. Seperti 

yang telah saya sampaikan pada BAB sebelumnya tentang cara 

berkenalan dengan wanita asing. 

Sekarang coba Anda bayangkan jika 1 hari Anda bisa 

berkenalan dengan 1 wanita asing. Maka Dalam 30 hari Anda 

akan mendapatkan teman 60 wanita asing !  

Wow … kenapa 60 wanita asing? kok, bukan 30 wanita asing ? 

Yap … karena biasanya wanita selalu bersama temannya, 

minimal 1 teman wanita. Dan jika Anda berhasil berkenalan 

dengan wanita asing maka bukan 30 teman wanita yang Anda 

dapatkan tapi 60 teman wanita. Ini jelas akan membuat status 

social Anda naik dan pastinya kepercayaan diri Anda naik 

berkali – kali lipat. Tapi perlu di ingat, ini hanya untuk Anda 

yang benar – benar mau mempraktekkannya. Karena jika Anda 
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hanya membayangkannya saja, dan mencari pembenaran diri 

untuk terus menundanya maka selamanya Anda tidak akan 

pernah mendapatkan hasil apapun. 

Okey, setelah Anda bisa berkomunikasi dengan baik dan 

memiliki kepercayaan diri yang tinggi sebenarnya akan sangat 

mudah mendapatkan nomor Hp wanita asing manapun yang 

Anda sukai. 

Sekarang coba perhatikan, dari awal saya membeberkan cara 

berkenalan dengan wanita asing tanpa langsung menunjukkan 

niat Anda untuk berkenalan dengan mereka. Anda bertanya 

kepada mereka tentang informasi yang Anda butuhkan 

misalnya “Ada seorang cewek cantik, tapi kenapa dapet cowok 

jelek?” dan berbagai macam informasi yang Anda butuhkan 

dengan Mindset sebagai seorang pemimpin. Itu karena akan 

menurunkan pertahanan wanita yang ingin Anda ajak kenalan. 
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Biasanya mereka akan dengan senang hati menjawab 

pertanyaan – pertanyaan Anda, dan jika Anda tertarik dengan 

dia kemudian ingin mendapatkan nomor Hpnya. Anda cukup 

bilang : 

” Senang bisa ngobrol dengan kamu, tapi waktu saya mepet 

banget nih … temen – temen pada nunggu, thanks yah bye  ”  

Anda jalan meninggalkan mereka. 

Kemudian Anda kembali (roll off), seolah-olah Anda tidak 

tertarik padanya sama sekali dan berkata “oh ya, aku lupa 

untuk mencatat nomor kamu! Bagaimana aku akan untuk 

menghubungimu lagi?“. Jika Anda melakukan itu, kemungkinan 

dia akan berpikir Anda tidak tertarik, sehingga menurunkan 

pertahanan, dan Anda mendapatkan nilai Plus “Unpredictable”. 

Mungkin, kata – katanya bisa Anda rubah sesuai dengan gaya 

bicara Anda dan tidak harus sama persis karena ini buka 
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pelajaran Pancasila yang harus sama persis dengan buku 

pedoman. Dan perlu Anda ingat, jika Anda baru saja belajar 

bagaimana cara berkenalan dengan wanita asing itu artinya 

Anda masih dalam tahap belajar bersosialisasi jadi jika Anda 

mendapatkan nomor Hp target kamu itu adalah BONUS. 

Karena disini tidak mengajarkan untuk harus mendapatkan 

nomor Hp, yang lebih di tekankan disini adalah bagaimana 

Anda dapat bersosialisasi dengan nyaman, mudah, santai, relax 

tanpa ada beban, KAPAN PUN DAN DIMANAPUN. 
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INGIN WANITA YANG BISA 
MENERIMA KAMU APA 
ADANYA ? 

Mungkin selama ini Anda selalu mendambakan wanita idaman 

yang cantik, tinggi, rambut yang terawat, fashionable, 

memancarkan harum wangi parfum dan yang paling penting 

adalah mereka bisa menerima kamu apa adanya.  

Sekarang pertanyaannya adalah Apakah Anda sudah 

memantaskan diri untuk sejajar atau bahkan berada diatasnya? 

Pantaskan Anda jalan bareng dengan dia ? 

Hampir semua pria di dunia ini menginginkan wanita yang 

cantik, tinggi, rambut yang terawat, fashionable dan 

memancarkan harum wangi parfum. Kemudian mereka 
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mencari teknik – teknik untuk memikat wanita hingga akhirnya 

sampai di blog ini. 

Tapi ada satu hal yang aneh dari cowok – cowok jomblo di luar 

sana, mereka menginginkan wanita yang bisa menerimanya 

apa adanya. Sehingga membuat mereka tidak memperhatikan 

penampilannya, jarang mandi, pakaian yang kebesaran dan 

mengeluarkan bau tidak sedap dari badannya. Apakah itu yang 

namanya ADIL? 

Anda menginginkan wanita yang menarik tapi Anda sendiri 

tidak menarik. Ini bukan masalah Tampang yang ganteng 

bawaan dari lahir, karena itu jelas tidak bisa dirubah kecuali 

operasi plastik. Tapi ini tentang penampilan Anda yang jika 

Anda bersungguh – sungguh, dalam satu hari Anda sudah bisa 

tampil seperti superstar yang akan berjalan di Red-Carpet. 
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Guys, jika Anda saja tidak memperhatikan diri Anda sendiri, 

bagaimana mungkin ketika Anda memiliki “Pacar” Anda akan 

memperhatikannya. Jika hal sekecil ini saja tidak bisa Anda 

tangani dengan baik, bagaimana mungkin Anda akan menjadi 

pemimpin yang hebat. Ini sungguh ironis sekali, karena Anda 

yang tampil apa adanya …. emm, lebih tepatnya tampil 

alakadarnya, menginginkan wanita cantik, menarik dan 

fashionable. 

Coba Anda baca sekali lagi BAB 2. Disana saya membeberkan 

rahasia untuk memiliki kepribadian yang menarik. Ada 

beberapa faktor lagi yang mempengaruhi kepribadian 

seseorang, mulai dari penampilan, gaya berbicara, sikap, 

wawasan dan pola pikir Anda. 

Untuk memiliki kepribadian yang menarik Anda harus memiliki 

kehidupan yang menarik itu adalah inner games yang ada di 

dalam diri Anda. Dan saatnya Anda memperhatikan 
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penampilan luar Anda, mulailah dengan merubah gaya rambut 

Anda. Potonglah rambut Anda yang gondrong sehingga Anda 

terlihat lebih fresh dan cobalah gaya rambut yang sedikit 

berani dari biasanya. 

Kemudian mulailah mengganti pakaian Anda yang lusuh dan 

dan kebesaran dengan yang lebih fresh, menarik dan 

ukurannya pas dengan tubuh Anda. Dan jangan lupa 

semprotkan parfum ke seluruh badan Anda. Tambahkan 

beberapa aksesoris seperti jam tangan atau cincin. Ngak usah 

yang mahal – mahal, carilah model pakaian yang sedang trends 

dan menggambarkan diri Anda di Mall – mall, dan kalau sudah 

menemukannya Anda bisa mencarinya di tempat langganan 

Anda yang harganya pasti lebih terjangkau dan mendapatkan 

diskon. 

Cintailah diri Anda sehingga orang lain akan mencintai Anda. 

Kedengarannya seperti omong kosong, tapi ini memang benar. 
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Bagaimana mungkin Anda menginginkan wanita tertarik 

kepada Anda, Sedangkan Anda sendiri malas dan bahkan tidak 

tertarik dengan tubuh Anda malah yang lebih parah bermimpi 

menjadi Brad Pitt. 

Cobalah bercermin dan lihat diri Anda keseluruhan, Apakah 

Anda tertarik dengan diri Anda sendiri? Apakah Anda mencintai 

diri Anda sendiri? 

Saya sering melakukannya, bercermin dan memperhatikan diri 

saya yang ada di cermin. Dengan begitu saya tahu apa 

kekurangan dan kelebihan saya, dan terus mengexplore 

semuanya untuk merubah penampilan saya sehingga menjadi 

pria yang menarik. Mungkin ini yang namanya Narsis, dan 

efeknya kepercayaan diri saya meningkat berpuluh – puluh kali 

lipat dari sebelumnya. 
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Jika Anda nyaman dengan penampilan Anda yang sedap di 

pandang mata, Kepercayaan diri Anda akan meningkat dan itu 

akan memudahkan Anda ketika mendekati wanita yang Anda 

idam – idamkan. 

Okey, saya yakin otak Anda sudah penuh dengan kata – kata 

saya dan sebelum meledak karena overload saya akan 

menyudahi ebok ini. Sekarang siapkan budget untuk merubah 

penampilan Anda, ngak perlu yang mahal – mahal, karena saya 

tidak meminta Anda memamerkan Merek yang terkenal ! yang 

terpenting adalah penampilan yang cocok dan sesuai dengan 

karakter Anda. Anda bisa memulainya satu per satu sambil 

menabung. Yang penting Anda mau berubah menjadi pria yang 

berkualitas tinggi dan di idam – idamkan banyak wanita. 
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BAGAIMANA CARA 
MEMPEROLEH HASIL YANG 
MAKSIMAL ? 
Semua materi yang saya berikan pada ebook ini bukanlah pil 

ajaib yang jika Anda makan tiba – tiba keesokan harinya Anda 

di kelilingi wanita – wanita cantik. Kalau itu yang Anda pikirkan 

maka itu adalah KESALAHAN yang sangat fatal. 

Seperti seorang pendekar sakti seperti “WIRO SABLENG – 212” 

yang menghabiskan waktu dan tenaganya untuk berguru 

kepada “SITO GENDENG”. Dia berlatih keras, memaksakan diri 

untuk mempelajari jurus – jurus sakti yang di turunkan oleh 

gurunya. Bukan tidak mungkin ketika berlatih, dia terluka 

parah. 

Jika Anda benar – benar ingin berubah dan menguasai JURUS 

rahasia ini, maka Anda harus mempersiapkan diri untuk 
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mempelajarinya dan mempraktekkannya. Mungkin Anda akan 

menemukan kegagalan, tapi itu normal dan kuatkan tekad 

Anda untuk tetap konsisten mempraktekkan Jurus rahasia ini. 

Awalnya akan berat untuk mempraktekkan Jurus Rahasia ini, 

hal itu juga pernah saya alami dulu. Rasanya banyak luka dalam 

yang saya alami dan mental seperti di cabik – cabik. Ingin 

rasanya saya menyerah, menangis dan kemudian mengadu 

kepada orang tua saya dan berharap semuanya BERES dengan 

sendirinya. Tapi sayangnya hal itu hanya ada dalam illusi saya ! 

Jika Anda merasakan hal yang sama, cobalah untuk bertahan. 

Lakukan dengan konsisten selama 90 hari berturut – turut 

tanpa 1 haripun Anda berlibur agar semua itu menjadi 

kebiasaan Anda sehingga otomatis menjadi terinstall di dalam 

diri Anda. 
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Ingat jangan sampai libur 1 hari pun, walaupun kedengarannya 

enteng 1 hari. Tapi itu akan menghambat perkembangan pada 

diri Anda. Jika Anda terpaksa libur 1 hari maka Anda WAJIB me-

reset hitungan mulai dari NOL. 

Semuanya saya serahkan kepada Anda, Jika Anda benar – 

benar ingin berubah silahkan bersungguh – sungguh 

mempraktekkan apa yang telah saya berikan. Tapi kalau Anda 

bermalas – malasan, silahkan BERMIMPI SAJA.  

 

Sahabatmu 

Shadoow Foox 
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Dapatkan Premium Book 

Cara Pria Berkomunikasi dengan Wanita 
Di http://solusisoalcinta.wordpress.com/product/ 
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