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Pengantar

Suatu hari elo sedang melakukan kegiatan
rutinitas elo, entah apapun itu. Kerja, sekolah,
jalan-jalan, traveling, liburan, atau sedang dalam
perjalanan menuju ke satu tempat untuk
keperluan tertentu. Tiba-tiba lo ngeliat seorang
cewek, cantik banget.
Jelas, dia tipe lo banget, lo naksir dia saat itu
juga. Parasnya bagaikan bidadari, tingkah
lakunya, bahasa tubuhnya bener-bener anggun,
dan dari jarak yang lumayan jauh elo bisa
mencium wangi parfumnya yang benar-benar
bikin jantunglo berdegup kencang. Tapi... lo ga
bergerak maju. Harus ngapain nih?
Saat ini lo dihadapkan ke dua pilihan.
Pilihan pertama; berjalan terus, menganggap
semuanya tidak pernah terjadi, dan
membayangkan segala sesuatu yang indah
yang bisa lo lakukan bersama dengan dia.
Atau, pilihan kedua; elo bisa maju, tegur si target,
ajak kenalan.

Ya, sesederhana itu. Hanya saja, ada satu
kendala yang muncul di otak elo.
• "Tapi gimana kalo dia jutek?"
• "Tapi gimana kalo dia nolak gue?"
• "Tapi gimana kalo dia udah ada cowok?"
• "Tapi gimana kalo dia ga suka sama gue?"
• "Tapi gimana kalo dia lagi terburu-buru?"
• "Tapi dia lagi sibuk"
• "Tapi dia lagi sama temennya"
• "Tapi gue ga mood"
• "Tapi keadaannya ga mendukung"

Dan ribuan kata "tapi" yang lainnya muncul di
otak elo.
Pada akhirnya target lepas, dan kesempatan di
depan mata elo, elo buang dengan sia-sia. Elo
pun kembali memilih rute yang pertama.
Ya, gue sangat mengerti dengan posisi elo. Gue
pernah berada pada posisi tersebut. Apabila
gambaran situasi diatas adalah cerminan
keadaan elo sekarang inilah mengapa buku ini
gue susun.
Mujarab atau engga? Gue ga bisa memberi lo
jaminan apa-apa, asal elo melakukan apa yang
diinstruksikan dalam buku ini mungkin elo akan
terbantu.
Sama sepeti waktu lo sakit, lo ke dokter, lo dikasih
obat, dan lo harus rutin minumnya. Tapi ternyata
elo ga minum obatnya secara rutin. Apakah elo
bisa menyalahkan dokternya?

Semua konten buku ini bersifat praktis, dan harus
lo lakukan apabila lo mengalami keadaan
diatas.
Ga perlu panjang-panjang lagi, yuk kita masuk
ke prakteknya.

Cara Menggunakan Buku Ini

Inilah poin-poin yang harus lo ikuti secara ketat
dalam menggunakan buku ini :
• Elo HARUS MELAKUKAN SETIAP MISI SENDIRI.
Jangan mengajak teman, mencari partner,
membawa grup, atau semacamnya.
• Sekali lagi, apabila dalam misi yang
diberikan elo harus pergi ke satu tempat
tertentu, itu artinya elo pergi ke tempat
tersebut SENDIRI.
• Apapun dorongan elo untuk mencari teman
untuk melakukan misi-misi dalam buku ini,
ABAIKAN dorongan tersebut.
• Usahakan agar menjalankan misi-misi ini
MINIMAL 30 HARI NONSTOP, siapkan
setidaknya satu jam setiap hari, sembari
melakukan rutinitas.

• JANGAN MEMBUKA LEMBAR BERIKUTNYA
sebelum misi yang elo baca benar-benar lo
lakukan dan elo memenuhi syarat untuk
melanjutkan ke misi berikutnya.
• Apabila elo melanggar hal tersebut, elo
malah membebani diri lo sendiri, dan
kemungkinan besar misi-misi berikutnya elo
berhenti di tengah jalan, karena elo belum
"terkualifikasi" melakukannya.
• Siapkan buku saku kosong dengan pulpen
yang bisa lo bawa kemana-mana, atau word
processor di komputer dan gadget elo, tulis
pengalaman elo setiap kali elo menjalankan
misi tersebut secara mendetail. Apa yang elo
lakukan, apa yang lo rasakan, bagaimana
keadaan, situasi sekitar, bagaimana reaksi
target elo, dsb. Inilah yang disebut dengan
FR (Field Report).

• Elo bisa mempost FR di grup-grup atau forum
seduction baik lokal maupun luar untuk
mendapatkan feedback mengenai
pendekatan elo. Salah satunya di
fb.com/groups/indoPUA
Ingat, seberapa jauh lo meraih sukses dengan
buku petunjuk ini, banyak ditentukan oleh
kedisiplinan elo melakukan setiap instruksi sesuai
dengan yang diarahkan.
Kalo lo udah siapkan semua itu, silakan buka
lembar berikutnya.

Have FUN!!! Enjoy the ride!!!

Misi 1 : Komitmen

Cari tukang pangkas rambut, salon atau
semacamnya. Minta sang penata rambut atau
tukang pangkas mencukur habis rambut elo,
minta kerok hingga kepala elo benar-benar
bersih dari rambut sama sekali, seperti seorang
biksu.
Itu saja. Ingat, jangan buka atau baca lembar
berikutnya apabila elo belum melakukan misi
diatas, dan mencatat kejadian tersebut, apa
yang lo rasakan, apa yang lo alami, dan
bagaimana reaksi tukang cukur yang lo minta
untuk membersihkan kepala elo dari rambut sama
sekali.
Bagaimana reaksi orang-orang sekitar elo
terhadap "model rambut" lo yang baru.
Tulis sedetail mungkin, situasi, keadaan, reaksi
orang-orang sekitar, dan APA yang lo lakukan,
apa yang lo rasakan, dsb. Ini akan menjadi FR
pertama elo. Tidak akan mengesankan siapasiapa dan tidak akan banyak berguna bagi
siapa-siapa kecuali dirilo sendiri.

Debrief Misi 1 A

Bukankah udah gue katakan : jangan membuka
lembar berikutnya sebelum elo menyelesaikan
misi yang sudah diberikan kepada elo?
Kalau elo engga bisa komitmen, maaf aja, buku,
dokter, dukun, dating coach, shaman, atau
siapapun tidak akan bisa membantu elo kalau
elo sendiri mengingkari kejujuran elo terhadap
dirilo sendiri.
Jadi, silakan tutup halaman ini, dan lihat lagi misi
1. Jangan lanjutkan ke halaman berikutnya.
Lo hanya diperbolehkan melihat halaman
berikutnya apabila kepalalo saat ini sudah licin
seperti seorang biksu.
Misi-misi berikutnya ketentuan yang berlaku juga
sama.
Lo hanya diperbolehkan membuka halaman
berikutnya ketika tujuan dalam misi tersebut
sudah elo capai sepenuhnya.

Debrief Misi 1 B

Oke, karena lo sedang membuka halaman ini dan
membaca paragraf ini, gue asumsikan elo udah
mengerik kepalalo sampe licin. Kalau belum,
peringatan terakhir. Tutup halaman ini.
Kalau sudah, silakan baca kelanjutannya.
Gimana rasanya?
Biar gue tebak. Ini beberapa pikiran yang keluar
didalam otaklo secara otomatis ketika lo
membaca misi pertama tersebut.
• "Tapi, gue kalo botak jelek"
• "Tapi, gue harus sekolah/kerja"
• "Tapi, gue nanti diejek"
• "Tapi, gimana kalo di kepala gue ada bekas
luka/tanda lahir?"

Bener ga? Kalo salah, ya udah, gue emang
bukan peramal. Tapi gue yakin kalo elo belon
pernah melicinkan kepala elo, pikiran semacam
itu bakal otomatis keluar di dalam otak elo.
Apapun itu.
Apa maksud dan tujuan misi pertama ini?
Coba buka bab pengantar lagi. Hal yang MIRIP
akan keluar dalam pikiran elo ketika elo akan
berkenalan dengan cewek cantik.
Solusinya bagaimana? TETAP LAKUKAN. Do it
anyway. Abaikan suara-suara di otak elo
tersebut.
Nah selanjutnya, mungkin elo akan ditanyakan
oleh orang-orang sekitar, kenapa kok elo
mencukur habis kepala elo? Bilang, kepengen
cobain aja.
Sebenarnya elo punya hak ga menjawab mereka
sama sekali, karena kemungkinan besar orangorang tersebut bukan fashion advisor elo.

Sisanya mungkin elo akan diejek, dicengin, dibully,
dan sejenisnya. Ketika itu terjadi, bagus banget.
Gue harap bakal terjadi beneran kepada elo,
orang-orang sekitar elo mengejek elo,
menertawakan elo dan membully elo.
Kenapa? Karena itu akan semakin membuat urat
malu lo putus. Elo semakin terbiasa dengan
tekanan sosial atau “peer pressure”.
Cuma 2 kemungkinan yang terjadi dalam
menghadapi “peer pressure ini” :
1.Elo menjadi semakin minder
2.Elo semakin kebal terhadapnya
Kedua kemungkinan tersebut adalah pilihan elo
sendiri.
Apakah elo akan mengambil pilihan flight,
dibandingkan dengan fight?

Apakah elo akan menghadapi tantangan, atau
elo kabur terbirit-birit dengan buntut lo di
antara kedua kakilo?
Apakah elo akan membiarkan rasa takutlo
menguasai elo, ataukah elo akan merangkul rasa
takut elo, dan TETAP melakukan hal yang elo
ingin lakukan?
Apabila lo memilih pilihan nomer 1, silakan buang
buku ini dan jangan pernah buka lagi.
Lupakan semuanya, jalani hiduplo yang aman,
damai, tentram, tanpa cobaan, tanpa rasa takut,
tanpa perasaan-perasaan negatif dan juga
penuh kepastian yang sudah elo jalani selama
ini.
Sampai disini. Terima kasih sudah mencoba.
Good luck dengan kehidupanlo selanjutnya.

The End

Apabila lo memilih pilihan nomer 2, selamat.
Silakan nikmati gaya model "rambut" lo yang
baru dan bully atau ejekan dari orang-orang
sekitar, setidaknya seminggu kedepan.
Bagi elo yang lagi sekolah, kuliah atau kerja
jangan takut. Bukannya kerapihan itu sudah
seharusnya jadi kewajiban murid cowok di
sekolah?
Bukankah yang cenderung dilarang itu adalah
rambut panjang, seperti bintang musik, artist atau
semacamnya?
Atau mungkin kampus, sekolah dan kantor elo
cenderung diskriminatif ke orang-orang tanpa
rambut sama sekali?
Karena apabila mereka menegur elo dengan
"gaya rambut" lo yang baru, itu mereka yang
berada pada posisi yang salah, bukan elo.

Elo BERHAK menyatakan keberatan lo kepada
sekolah, kampus atau kantorlo apabila memang
ini yang terjadi padalo. Jadi, apabila elo
memang terkena teguran, silakan PROTES.
Jangan lupa tulis pengalaman elo di buku saku
elo, atau di gadget dan komputer elo.
Setelah lewat beberapa hari dan elo sudah
terbiasa dengan "model rambut"lo yang baru,
silakan buka misi berikutnya.
Tapi sebelum melanjutkan gue sarankan :

CELEBRATE THE NEW YOU!!!

Misi 2 : Mata adalah Jendela
Jiwa

Pergi ke pusat keramaian, apa saja. Bisa mall,
bisa bazaar, pasar, pusat perbelanjaan, trotoar,
cafe, restoran, jalan raya, sekolah, kampus dan
semacamnya. Yang penting tempat dimana
banyak orang berkumpul di satu tempat. Lakukan
hal-hal berikut :
• Perhatikan orang-orang sekitar. Tahan kontak
mata dengan semua cewek yang ada di
pusat keramaian tersebut.
• Jangan putus kontak mata, sampai si cewek
yang memutus kontak matanya duluan dari
elo.
• Jangan melakukan kontak mata ke cowok.
Jangan juga melakukan kontak mata ke
cewek yang berjalan berdua dengan
seorang cowok.
• Lakukan sampai minimal elo telah membuat
10 cewek memutus kontak matanya dengan
elo duluan.

Setelah 10 cewek, coba cek perasaan elo,
pikiran elo, internal dirilo, apakah elo sudah
nyaman melakukannya?
Apabila belum, silakan stop, istirahat, komitmen
untuk melakukan misi ini lagi besok.
Seperti misi 1, jangan membuka halaman dan misi
berikutnya apabila elo belum menyelesaikan misi
ini, tapi kali ini khususnya apabila elo BELUM
benar-benar MERASA NYAMAN melakukan kontak
mata ini.
Apabila lo sudah merasa nyaman melakukan
sekadar kontak mata dengan cewek cantik di
sekitar elo tanpa memutusnya terlebih dahulu,
silakan buka halaman berikutnya.

Debrief Misi 2

Banyak orang yang bermimpi mendapatkan halhal super fantastis, tapi tidak mau berinvestasi
sama sekali. Dalam hal ini fokus dan energi.
Juga banyak orang yang bermimpi bisa tidur
dengan supermodel, bintang film, atau
mendapatkan pacar selebritis.
Sayangnya mimpi itu tidak dibarengi dengan
usaha sama sekali, atau dengan skill yang
memadai.
Sekarang cukup lo bayangkan sendiri. Kalaupun,
elo mendapatkan pasangan yang super hot
sekalipun, tapi elo tidak berani untuk sekadar
melakukan kontak mata ketika elo berinteraksi
dengannya, apakah komunikasi diluar itu akan
lancar dengan dia?
Kontak mata tidak merugikan siapa-siapa, tidak
menyakiti siapa-siapa dan elopun tidak perlu
berinvestasi apa-apa.

Tapi harap diingat, kontak mata adalah salah
satu kunci terpenting dalam komunikasi nonverbal antar manusia.
Seringkali orang yang mengikuti grup-grup
pengembangan diri atau pelatihan cinta,
khususnya masalah seduction, mereka pada
umumnya mengabaikan hal-hal kecil seperti ini.
Misalnya ga berani melakukan kontak mata ke
cewek cantik.
Selamat datang ke dunia realita. Enjoy your
stay!
Sekali lagi, jangan lupa tulis pengalaman elo di
buku saku elo selama menjalankan misi ini, atau di
gadget dan komputer elo.
Setelah lewat beberapa hari dan elo sudah
terbiasa melakukan kontak mata dengan cewekcewek cantik disekitar elo tanpa merasa grogi,
takut atau semacamnya, Silakan buka misi
berikutnya.

Seperti biasa, bila belum, terus ulangi dan
lakukan hingga elo terbiasa dan tidak ada
pikiran negatif ketika melakukannya.
Dan jangan membuka halaman berikutnya
sebelum elo benar-benar nyaman dan terbiasa.
Apabila lo melanggar, gue tidak bisa melakukan
apa-apa. Tapi gue pun juga tidak rugi apaapa sebenarnya, karena kita berdua tau, alasan
sebenarnya elo membaca panduan ini, jadi
keputusan ada di tangan elo.

Misi 3 : Semuanya Bermula dari
Kata “Hai”

Singkatnya, elo ulangi misi 2. Namun kali ini
tambahkan senyuman dan kata "hai", ketika elo
melakukan kontak mata dan berpapasan
dengan target-target elo.
Seperti misi-misi sebelumnya, jangan membuka
halaman ataupun misi berikutnya apabila elo
belum menyelesaikan misi ini, tapi kali ini
khususnya apabila elo BELUM benar-benar
MERASA NYAMAN menyapa mereka dengan kata
yang sesimple "hai".
Apabila lo sudah merasa nyaman menyapa
dengan kata simple "hai" dengan cewek cantik di
sekitar elo, silakan buka halaman berikutnya.

Debrief Misi 3

Misi 3 bertujuan untuk menghilangkan rasa takut
elo menginisiasi interaksi dengan cewek asing,
khususnya yang cantik, disekitaran elo.
Bagaimanapun juga, kapanpun juga, dimanapun
juga, tugas cowok dalam hal ini adalah
melakukan tindakan, bukan menunggu tindakan
dari cewek.
Nah, mungkin elo perlu mengingat-ingat kembali,
pada misi 2, setiap cewek yang lo tatap
matanya. Gue yakin seyakin-yakinnya, setidaknya
ada 1 dari 10 tersebut yang TERTARIK pada elo.
Coba dibayangkan, diingat-ingat dan dibaca
kembali catatan/jurnal elo, Apabila elo disiplin
melakukannya berulang kembali sampai elo
benar-benar nyaman, ingat dan bayangkan
kembali reaksi-reaksi mereka.
Kemungkinan besar, ada yang tersenyum ketika
elo tatap mata mereka.

Apakah tatapan mata ini teknik ajaib super
mujarab yang bakal memberikan elo kehidupan
seks yang fantastis? ENGGA. Mereka sudah
tertarik kepada elo dari AWAL.
Apa artinya? Artinya : elo itu engga jelek-jelek
atau cupu-cupu amat. Dan kalo elo BERUSAHA
mencarinya, cewek yang SUNGGUH-SUNGGUH
TERTARIK pada elo, akan elo temukan, pada
akhirnya.
Tapi tunggu dulu.
Bangun! Yang elo hirup ini adalah udara dunia
nyata. Yang lo dengarkan disekitar elo adalah
suara-suara dari dunia nyata. Yang lo baca
saat ini adalah buku di layar komputer atau
gadget elo yang nyata senyata-nyatanya.
Elo tinggal di dunia realita. Bukan dunia
dongeng Disney Princess dimana cinta pada
pandangan pertama itu selalu akan berjalan
dengan sangat mulus, elo berdua kemudian
menikah dan tinggal diistana beserta anak-anak

dan cucu-cucu elo. And you both live happily
ever after, hidup bahagia selama-lamanya.
Apakah elo berpikir dengan "Hai" aja akan
CUKUP membuat dia tergila-gila dengan dirilo?
Akan membuat dia bertekuk lutut dihadapan elo
dan membuat dia rela menghabiskan seluruh
hidupnya buat elo?
Tentu ENGGA!
Nah, siapkah elo untuk melakukan misi berikutnya?
Jangan lupa, seperti pada misi-misi sebelumnya.
Bila elo belum nyaman melakukan misi ini, terus
ulangi dan lakukan hingga elo terbiasa dan
tidak ada pikiran negatif ketika melakukannya.
Dan jangan membuka halaman berikutnya
sebelum elo benar-benar nyaman dan terbiasa.

Misi 4 : Situasi yang Tidak
Nyaman

Tidak berbeda jauh dengan misi 3, tapi kali ini
elo akan berkomitmen, berjanji dan bersumpah
atas nama ibu elo : elo akan membuka
percakapan dengan orang-orang yang lo temui
dengan cara pada misi-misi sebelumnya, dan
tidak akan beranjak sebelum elo mengobrol
dengan mereka selama MINIMAL 5 menit.
Elo berjanji pada dirilo, berkomitmen dan
bersumpah pada dirilo, bahwa elo tidak akan
meninggalkan mereka sebelum syarat 5 menit
tersebut elo penuhi, apapun yang lo rasakan,
apapun yang terjadi, bagaimanapun reaksi
target elo terhadap elo, apapun yang
dikatakan orang-orang sekitar elo.
Pada misi kali ini ada pengecualian. Apabila
target yang meninggalkan elo, atau mengatakan
"no" atau "tidak" kepada elo, singkatnya apabila
target MENOLAK untuk berinteraksi lebih lanjut
dengan elo. Maka tinggalkan dia juga, dan
langsung cari target yang baru.
Minimal 10 orang yang elo temui secara acak
dengan cara dari misi-misi sebelumnya, dan elo

menghabiskan MINIMAL 5 menit untuk mengobrol
dengan mereka.
Apa yang bakal elo obrolkan dengan mereka?
Entah. Apa saja. Bebas. Itu pilihan elo. Sesuka elo.
Yang jelas, elo HARUS mempertahankan obrolan
dengan TIAP target elo selama 5 menit, apapun
yang terjadi.

Debrief Misi 4

Seduction sesungguhnya sesederhana permainan
kuantitas. Mengenal orang sebanyak-banyaknya.
Apabila lingkungan sosial elo tidak seluas yang
elo inginkan, ga lain ga bukan elo harus
merambah keluar.
Prosesnya?
1.Keluar
2.Ngobrol sama cewek
3.Selanjutnya terserah Anda
4.Ditolak? Cari yang lain
Percaya ga?
Coba tanya playboy di sekitaran elo. Atau
teman-teman elo yang sering gonta-ganti
gandengan. Mungkin jawaban mereka berbeda,
dan mereka melebih-lebihkan kemampuan mereka.

Tapi REALITANYA, seseksi, seganteng, setajir,
semapan, sedewasa apapun seorang cowok itu,
GA SEMUA cewek bakal tertarik kepada dia.
Cewek juga punya sexual preferences dan
masing-masing cewek tersebut punya tipe-tipe
impiannya sendiri.
Bisa jadi seorang cowok suka terhadap
SEORANG cewek. Tapi si cewek belum tentu
menyukai si cowok sama seperti si cowok
menyukai dia.
Ini masalah kuantitas dan masalah kecocokan.
Dua kepribadian yang unik, dengan kemungkinan
kombinasi yang tidak terbatas, dan sebagian
besarnya adalah TIDAK COCOK.
Apa yang perlu lu lakukan? Tidak lain dan tidak
bukan percepat proses ini.
Dan apa yang harus lo lakukan dalam
menghadapi penolakan? Anggep aja angin.
Jangan dimasukkan ke dalam hati, karena target

PUNYA HAK untuk menolak elo. Dan bila ini terjadi,
cari target yang lain. Ya, sesimple itu.
Coba lihat contoh terdekat elo, kedua orang
tua elo. Apakah ayah elo adalah orang pertama
bagi ibulo? Dan sebaliknya? Gue yakin 99%
ENGGA.
Mungkin ada beberapa kasus SPESIAL, tapi
kasus-kasus tersebut SANGAT JARANG.
Bahkan ketika elo mempersenjatai dirilo dengan
BERBAGAI JURUS AMPUH menaklukkan wanita,
dengan kata-kata indah yang dijanjikan akan
memberikan hasil mujarab, atau seminar dan
pelatihan berharga jutaan dalam sehari, gue
yakin seyakin-yakinnya elo bakal tetap
menghadapi penolakan. Apapun yang terjadi.
Pahami bab ini dulu sedalam-dalamnya.
Terima kenyataan, fakta dan realita ini.

Apabila lo sudah terbangun dari mimpilo, silakan
buka misi berikutnya.

Misi 5 : Mahluk yang Sehat
Secara Sexual

Cari pusat perbelanjaan yang menjual alat
kontrasepsi (kondom). Kondom bisa lo temui di
supermarket bagian obat-obatan dan kamar
mandi, atau di minimart.
Cari penjaga atau kasir cewek yang cantik.
Konsultasi sama dia mengenai produk kondom
tersebut.
Apabila ada penjaga cowok atau kasir cowok
yang datang menggangu konsultasi lo sama si
penjaga/kasir cewek, acuhkan.
Apa saja yang perlu lo konsultasikan dengan si
penjaga/kasir cewek mengenai kondom tersebut?

Ini beberapa ide dari gue :
•Tanya PENDAPATNYA
•Tanya PENGALAMAN DIA
•Tanya RASANYA
•Tanya FAVORITNYA YANG MANA
•Tanya BAGUSNYA YANG MANA
•Tanya MERK A ATAU B
Kali ini gue lebih bebaskan elo dari kuantitas,
tapi tetap sebaiknya minimal 5 penjaga atau
kasir yang cantik.

Debrief Misi 5

Mungkin pada misi 4, elo mengalami rasa
canggung, grogi dan semacamnya. Bingung mau
ngomong apa lagi. Misi 5 intensitas ini dinaikkan
sedikit.
Sebagian besar cowok yang kesulitan sama
cewek, biasanya enggan menerima dirinya
sebagai mahluk yang seksual. Enggan menerima
bahwa seks itu adalah bagian dari tubuh kita,
bagian dari kebutuhan kita, bagian dari benefit
kita sebagai mahluk hidup.
SEX ITU ALAMI. SEX IS FUN. Bukan dosa, bukan
kejahatan, tidak merugikan siapa-siapa. Selama
dilakukan atas dasar suka sama suka. Bukan
dengan paksaan, menyakiti atau semacamnya.
Wajar, apabila belakangan muncul manusiamanusia sok suci, dan begitu menista sex dengan
segala energi dan fokus yang dia miliki.

Contohnya? Sensor televisi, internet, dan mediamedia lainnya yang cenderung menggiring opini
bahwa SEX itu TABU, JAHAT, DOSA, KOTOR dan
sebagainya.
Misi kali ini memperlihatkan elo, bahwa cewek itu
sebenarnya suka seks juga. Itu wajar, itu alami,
dan itu memang sudah seharusnya.
Apabila lo sudah nyaman melakukan misi ini,
setidaknya elo sedikit banyak sudah mulai
menerima dirilo sebagai mahluk yang sexual. Itu
takdir elo, kodrat elo, dan desain elo dari alam.
Justru dengan menyangkalnya, elo melakukan
kesalahan besar.

Misi 6 : Segalanya Memiliki
Resiko

Sama seperti misi 5, tapi kali ini lakukan hal
tersebut kepada cewek-cewek yang sama-sama
pengunjung di pusat perbelanjaan tersebut.
Gue lebih menyarankan untuk mencari cewek
yang sendirian, atau satu grup yang isinya
cewek semua.
Gue mempersilakan apabila lo memang berani
melakukannya pada grup atau pasangan yang
ada cowoknya.
Tapi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan,
gue engga bertanggung jawab. Tanggung
jawab sepenuhnya ada di tangan elo.
Pada misi 5, elo melakukannya terhadap orangorang yang memang DIBAYAR dan DITUGASKAN
untuk ramah terhadap pengunjung/customer.

Dan pada misi tersebut, elo berlaku sebagai
pengunjung/customer. Setiap kasir/penjaga
cewek cantik yang elo temui mau tidak mau
harus tetap bersikap profesional terhadap dirilo,
apapun yang mereka rasakan.
Ini cenderung akan menciptakan ilusi bahwa
mereka suka sama elo, atau menerima elo
dengan hangat.
Tapi apabila elo melakukannya dengan
pengunjung lain, mereka berhak mengusir elo,
berhak untuk marah kepada elo, berhak untuk
mengatakan tidak kepada elo.
Apabila itu terjadi, cari yang lain. Rinse and
repeat. Hingga target misi tercapai.
Seperti biasa, minimal 5 orang, pertahankan
percakapan mengenai kondom dan sex dengan
target minimal 5 menit.

Debrief Misi 6

Seperti yang sudah dibeberkan pada briefing
misi 6, pada misi 5 elo berhadapan kepada
orang yang DIWAJIBKAN merespon elo secara
ramah.
Sekarang, bagaimana kalau elo melakukannya
terhadap orang-orang yang BERHAK untuk
MEMILIH memberikan respon sesuai yang mereka
inginkan?
Gue yakin misi 6 tidak akan semudah misi 5.
Berikan tepukan di punggung pada dirilo sendiri
setelah elo melewati misi ini. Pat yourself in your
back. You deserve it.

Misi 7 : Menyatakan Isi Hati

Kita kembali pada misi 4, dimana elo akan
membuka percakapan dengan cewek cantik.
Kuantitas dan durasi masih sama. Bedanya kali
ini, nyatakan minat elo terhadap dia.
Bilang kalo target elo cantik, sexy, matanya indah
atau sejenisnya. Apapun itu yang membuatlo
memilih dia untuk misi ini.
Minimal 10 orang, dan elo menghabiskan
MINIMAL 5 menit untuk mengobrol dengan
mereka.

Debrief Misi 7

Hal sesederhana seperti mengungkapkan
perasaan sudah menjadi dilema manusia modern.
Coba tengok bagian konsultasi masalah
percintaan di media apa saja, atau curhatancurhatan dari para cowok yang sedang dilanda
cintrong.
Nembaknya gimana? Gimana cara ngomongnya?
Kapan waktu yang tepat?
Pahami satu hal, dunia ini bersifat chaos. Tidak
ada keteraturan, tidak ada pola atau
semacamnya. Tidak ada yang memiliki jawabanjawaban pasti akan pertanyaan-pertanyaan
semacam itu.
Lo bisa saja berkonsultasi dengan orang-orang
yang sudah berpengalaman, playboy, womanizer,
cassanova, guru cinta, dating coach, motivator
cinta dan sebagainya, tapi kasus mereka TIDAK
SAMA dengan kasus elo.

Misi 7 ini BUKAN bertujuan untuk memberikan elo
pasangan. Seperti juga misi-misi sebelumnya. Tapi
untuk mengikis rasa takutlo mengungkapkan
pikiran, isi hatilo terhadap orang yang lo sukai.
Seperti yang gue katakan juga pada misi 3,
tugas cowok adalah melakukan tindakan, bukan
menunggu tindakan dari cewek.
Apabila elo melakukan misi-misi ini secara kontinu,
disiplin dan rutin, elo akan sedikit mulai melihat
realita baru.
Insting elo akan perlahan semakin terasah
menangkap sinyal-sinyal dari cewek yang elo
temui.
Mungkin elo akan memerlukan waktu berbulanbulan untuk mencapai hal tersebut, tapi ini jauh
lebih cepat daripada melewati "jalan pintas
mujarab" yang seringkali diiming-imingi oleh
banyak entity komersial disekitar elo.

Elo mungkin menjadi ketagihan pengetahuan
yang mereka berikan kepada elo, membeli
produk baru, dan seterusnya. Apakah ada
jaminan elo akan menemukan pasangan hidup
lo?
Gue yakin engga. Mereka akan kembali menuntut
usaha dari elo agar jalan pintas yang mereka
tawarkan bisa bekerja buat elo.
Jadi kenapa milih jalur yang lebih ribet? Cukup
keluar dan temui cewek-cewek di luaran sana.
Apabila misi 7 elo sudah nyaman melakukannya,
seharusnya tidak banyak masalah yang akan elo
hadapi selanjutnya.

Misi 8 : Sentuhan adalah
Kebutuhan

Lakukan hal yang sama seperti misi 7, namun kali
ini usahakan MENYENTUH target. Tidak harus
memegang, cukup MENYENTUH. Kulit dengan kulit.
Sebaiknya juga pada misi ini sentuhan yang lo
lakukan masih dalam batas kesopanan.
Bagaimana caranya? Elo harus mencari tau
sendiri di lapangan. Usahakan bersikap normal,
biasa ketika elo melakukannya.
Minimal 10 orang, dan elo menghabiskan
MINIMAL 5 menit untuk mengobrol DISELINGI
dengan SENTUHAN dengan mereka.

Debrief Misi 8

Hubungan cewek dengan cowok hanya ada 3
jenis. Darah (saudara, sepupu, orang tua, dan
sejenisnya), non darah (teman, co-worker dan
sejenisnya) dan sexual (pacar, istri, dan
sejenisnya).
Konteks buku ini membahas hubungan sexual.
Pacar, istri dan lain-lain.
Okelah mungkin elo beralasan "mau menambah
teman". Gue bakal bilang itu bullshit.
Dimana-mana kalo elo ketemu sama cewek cantik
dan elo ingin berinteraksi dengan dia, itu elo
berarti menginginkan hubungan sexual dengan
dia. Walau bukan berarti berhubungan badan.
Mungkin elo ingin menunggu setelah elo
mendapatkan pasangan resmi (istri) sebelum
melakukan hubungan badan, it's fine. Dan itu
bukan problem.

Tapi yang menjadi masalah itu ketika elo TIDAK
BERANI melakukan sentuhan kepada orang yang
elo tertarik dengannya. Sebab, gimana elo
melakukan hubungan badan kalo elo bahkan
engga berani sekadar melakukan sentuhan
dengan lawan jenis elo?
Misi 8 ini seharusnya membantu elo mengikis rasa
takut tersebut.
Harap diingat, apabila target menolak,
memberikan reaksi negatif atau semacamnya,
jangan teruskan.
Sentuhan juga sebenarnya hal yang wajar.
Sentuhan itu bahkan DIBUTUHKAN oleh mahluk
mamalia (manusia termasuk di dalamnya).
Bayi yang baru lahir dan anak-anak yang tidak
disentuh sama sekali oleh orang tuanya sendiri,
akan mengalami gangguan pada
perkembangan mentalnya.

Beberapa terapi untuk penyakit melibatkan
sentuhan.
Jadi, udah seharusnya sentuhan itu elo lakukan
secara naluriah, alamiah dan tidak perlu merasa
bersalah ketika melakukannya.
Dalam beberapa kepercayaan dan agama,
sentuhan sebelum elo menjadi pasangan resmi
tidak diperbolehkan. Apabila ini kasus elo, maka
gue serahkan pada elo.

Resources

Tentu saja hanya dengan guide ini, para cewek
yang elo temui tidak semata-mata otomatis dan
secara ajaib menjadi tergila-gila dengan elo.
Apa yang lo lakukan dengan guide ini hanyalah
membangun keberanian berinteraksi dengan
orang baru dan menerima seksualitas dirilo yang
alami (yang mana sudah tercemar oleh
pandangan negatif masyarakat mengenai seks).
Problem utama dalam komunitas seduction
beberapa di antaranya adalah mengimpikan
hasil instan tanpa usaha, mengumpulkan
pengetahuan tapi tidak dibarengi dengan
praktek, dan terutama tidak menikmati prosesnya
secara tulus. Khususnya iming-iming hasil fantastis
dari pelatihan-pelatihan cinta yang ada,
sehingga mengaburkan pandangan elo
mengenai cara kerja dunia nyata.
Tergantung dari keadaan lo saat ini, proses
penyembuhan atau perbaikan dirilo bisa
memakan waktu yang tidak sebentar. Mungkin
bisa sebulan, atau bahkan bertahun-tahun.
Sadari ini, dan terima kenyataan ini.

Bersenjatakan keberanian yang telah lo bangun
dari melakukan Newbie Mission ini, elo selanjutnya
bisa mencoba berbagai "metode" yang
diciptakan oleh para Pickup Artist yang sudah
banyak bertebaran diluar sana.
Elo bisa mulai dengan web-web berikut, yang
berisi dasar-dasar atau beberapa ringkasan
dari metode yang sudah ada :
Group IndoPUA (http://fb.com/groups/IndoPUA)
Grup PUA lokal yang berorientasi kepada Field
Reports.

Berkenalan dengan Lawan Jenis
(https://id.wikibooks.org/wiki/Berkenalan_dengan_l
awan_jenis)
Versi Wiki Buku dari buku ini. Semua orang dapat
berkontribusi ke dalamnya.

Seduction Methods (http://bristollair.com/puaseduction-methods/)
Pilihan dasar metode-metode seduction yang
ada diluar sana.

Maniac High's Pickupguide
(http://www.pickupguide.com/)
Guide yang sangat lengkap dari Maniac High,
bahasa Inggris.

Reddit Seduction
(https://www.reddit.com/r/seduction/)
Diskusi seduction/percintaan netral bahasa
Inggris, dengan peserta dari berbagai belahan
dunia.

Ada baiknya elo membarengi metode-metode
tersebut dengan tindakan memperbaiki diri yang
paling logis dan mendasar, seperti memperbaiki
fashion elo, berolahraga, atau berkumpul dengan
klub-klub atau kegiatan sosial, mengumpulkan
berbagai pengalaman baru. Singkatnya menjadi
individu yang lebih baik dan lebih "kaya" akan
karakter.
Good luck!

Buku lainnya oleh Joe Exorio
Debunking the Seduction Community (Bahasa
Indonesia) - GRATIS
Mengupas industri percintaan yang penuh sesak
dengan iming-iming dan bualan yang penuh
dengan omong kosong, namun juga memberikan
arahan sederhana mengenai percintaan secara
garis besar.
Klik gambar untuk membuka link ke item
Atau search di Google Play Store “Debunking
the Seduction Community”

Perjalanan Rahasia
Kisah seorang kutu komputer yang culun
bertransformasi menjadi seorang pemimpin,
menggunakan pengetahuan yang didapatnya
dari para Pick Up Artist internasional.
Klik gambar untuk membuka link ke item
Atau search di Google Play Store “Perjalanan
Rahasia Exorio”

Intro to Pickup Art
Buku yang cocok untuk para pemula, memberikan
gambaran dan sisi lain dari dunia Pick Up Artist,
disajikan sebagai summary dari pembahasan
dari berbagai grup dan forum.
Klik gambar untuk membuka link ke item
Atau search “Intro to Pickup Art Reclaim your
Manhood”

Gorila Hitam Stuff
Open Daily
10.00 AM – 09.00 PM
Skylight Plaza 2nd Floor
Jl. Tentara Pelajar No.7 Magelang
http://fb.com/gorilahitamstuff

