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Hipnotic Writing  
Cara Membujuk dan Meyakinkan Pelanggan (dan SIAPA PUN) Hanya 
dengan Kata-Kata Anda. 

Dr. Joe Vitale. 

Direview oleh : Nafis Mudrika (berintegritas@gmail.com) 

 
“Tulisan ini adalah aset Senyum Community. Gunakan hanya untuk kebaikan dan hal-
hal yang positif! ~ Nafis Mudrika. 

 

 

“Semua komunikasi yang sukses adalah hipnosis” ~ Milton H. Erikson 

 
“Kata-kata pada awalnya ajaib dan sampai sekarang pun masih mempertahankan 

banyak dari kekuatan ajaibnya dulu.” ~ Sigmund Freud 

 

Lihat Kemungkinannya! 
 

"Anda tidak bisa mengajari seseorang apa pun; Anda hanya bisa membantunya 

menemukan hal itu dalam dirinya sendiri." - Galileo 

 
Bayangkan jika anda menjadi presiden yang akhirnya mempersatukan seluruh dunia 

dalam satu kepemimpinan tunggal, yakni Anda! Mustahil? 

 

Saya pikir kebanyakan dari kita tidak berpikir cukup besar. Padahal model mental 

membentuk setiap aspek kehidupan kita. Model mental kita tentang dunialah yang 
menghalangi atau membantu kita. 

 

Jika anda mungkin memandang mustahil untuk menjadi pemimpin dunia, bagaimana 

dengan menjadi penulis besar? Untuk menjadi penulis yang baik, Anda harus 
menghilangkan seluruh batasan anda. 

 

Hipnotic Writing (HW)? 

 
"Tujuan saya adalah menuliskan apa yang saya lihat dan apa yang saya rasakan 

dengan cara yang paling baik dan sederhana." - Ernest Hemingway (1899-1961) 

 

Secara umum, Hypnotic Writing adalah semua tulisan yang menarik perhatian Anda. 
Hipnotic Writing adalah dengan sengaja menggunakan kata-kata untuk memandu 

orang ke dalam keadaan mental yang terfokus dimana mereka cenderung membeli 

produk atau jasa Anda. 

 

"Apa pun yang Anda lakukan yang membuat pembaca Anda bereaksi karena GAMBAR 
MENTAL yang Anda tanamkan dalam benak mereka adalah HW." Cirinya adalah fokus 

perhatian pembaca. HW adalah suatu bentuk hipnosis bangun. Pembaca bangun tetapi 

pikirannya terfokus pada gambar mental yang Anda masukkan melalui kata-kata 

Anda.  Kata-kata tertentu yang tepat untuk menciptakan pengalaman mental. 
 

Mengungkap rahasia Agatha Christie. 

 

Novel laris manisnya menggunakan kata atau frasa favorit yang bisa memukau dan 
terus diulang-ulang sehingga merangsang sisi pemicu-kesenangan dari otak. Frasa 

itu: she, yes, girl, kind, smiled, dan suddenly) 

 



Kumpulan Buku Bekas 

www.senyumkita.com 

berintegritas@gmail.com 2 

George Gafner menyatakan bahwa kata tertentu membuat orang mengalami trans. 

Kata itu: wonder, imagine, dan story. 

 

Kunci Hipnotic Writing (HW). 

 
Perhatikan: "Jangane kurang uyah". Orang Indonesia yang tidak bisa berbahasa Jawa 

tidak mengerti. Lalu diterjemahkan "Sayurnya kurang garam". Ahaa, kini mengertilah 

maksudnya. Kedua kalimat tersebut maknanya sama. Bahasa Jawa hanya ditulis 

untuk orang Jawa (yang paham bahasa Jawa). Jadi, tugas kita hanyalah 
menerjemahkannya menjadi bahasa yang dipahami pembaca. 

 

Robert Conklin: "Setiap kali Anda menyatakan suatu fakta, jabarkan bagaimana fakta 

itu akan bermanfaat bagi si orang lain." 
 

Joe Vitale : "Keluarlah dari ego Anda dan masuklah ke dalam ego pembaca" 

Terjemahkan apa yang ingin Anda katakan menjadi kata dan konsep sederhana yang 

masuk akal bagi pembaca Anda. 

 
HW berfokus pada pembaca, bukan penulis. HW terjadi ketika Anda keluar dari ego 

Anda dan masuk ke ego pembaca. 

 

Rahasia besar menciptakan keakraban. 
 

HW diciptakan oleh salah satu kunci efektifnya, yakni keakraban. Keakraban berasal 

dari gaya murni Anda. Jadi, jangan meniru penulis yang Anda kagumi! Lupakan semua 

"cara menulis" Jadilah diri sendiri! Tulis dengan gaya Anda sendiri! 
 

HW timbul dari sikap bebas. Hal ini terjadi ketika Anda tidak mengedit diri sendiri saat 

sedang menulis. Anda harus mempercayai diri sendiri, menjadi diri sendiri, dan 

mengekspresikan diri sendiri. 
 

"Seandainya kita semua diajari berbicara secara kita kita diajari menulis, kita semua 

akan berbicara dengan gagap" -Mark Twain. 

 

Ada udang di balik Surat Penjualan. 
 

Surat penjualan yang bagus akan mempersiapkan pembaca sebelum ia melihat 

harganya, dan kemudian memberitahukan secara lembut dan meyakinkan. 

 
   Daftar Nama + Tawaran + Tulisan Iklan = Sukses! 

 

 

 Tulisan iklan itu menciptakan kepercayaan atau tingkat kredibilitas yang tinggi. 
 Manfaatkan prinsip kelangkaan. 

 Puaskan ego pembaca dan buat gambaran mentalnya. 

 Antisipasi keberatan dan kekhawatiran serta menjawabnya pada saat yang 

tepat. 

 Buat pola pikir "Ya". Situasi hipnotis terjadi dengan persetujuan. 
 Arahkan pikiran dengan asosiasi. 

 Berfokus pada apa yang orang dapatkan (manfaat) 

 Temui pembaca di pikiran yang menjadi fokusnya, sentuh minat dan 

hasratnya, hal yang menarik perhatiannya, dan yang membuat tulisan Anda 
lebih menonjol ketika dibaca kalimat pertamanya. 

 

Rumus Pengaruh. 

 
Cara apa yang membuat orang mengambil tindakan? Rasa sakit dan rasa senang. 
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Rekomendasi Aristoteles bagi para orator besar: 

 Exordium :Tarik perhatian dengan pernyataan mengejutkan atau tuturkan 

cerita. 

 Narratio : Masalah pembaca 
 Confirmation : Solusi untuk problem itu 

 Peroratio : Manfaat dari solusi. 

 

Rumus iklan klasik: AIDA (Attention/perhatian, Interest/minat, Desire/hasrat, 
Action/tindakan) 

Pertanyaan untuk mengecek: 

 Apakah Anda mendapatkan perhatian dengan pembukaan Anda? 

 Apakah Anda menyatakan problem yang dihadapi pembaca? 
 Apakah Anda menawarkan solusi yang betul-betul efektif? 

 Apakah Anda meminta pembaca mengambil tindakan? 

 

Rumus Aristoteles zaman sekarang: 

 Problem 
 Janji 

 Bukti 

 Harga 

 
Contoh: Kaki kapalan? Ramuan baru ini mengurangi, bahkan melenyapkan kapalan 

dalam waktu 30 hari. Kaki Anda akan sembuh atau uang Anda kembali. Jika Anda 

tidak merawat kaki Anda sekarang, dimana Anda akan berada besok? 

 
"Kecakapan pertama seorang penulis iklan adalah imajinasi dan antusiasme. Anda 

sesungguhnya adalah penulis skenario mimpi sang prospek." -Eugene Schwartz 

 

Rumus Joe Vitale; 
 Janji. Judul Anda bisa pendek dan manis. Tapi, mengapa tidak membuat judul 

kedua di  bawahnya? Ini juga efektif. 

 Bukti. Bukti Anda bisa: kesaksian, jaminan, penelitian ilmiah, kutipan pakar, 

statistik, atau apapun yang turut meyakinkan orang pada janji Anda. 

 Harga. Ajakan bertindak bisa:pengingat untuk membeli sekarang, cara 
membeli, serta di mana membelinya. Berikan bonus jika membeli sekarang 

juga. 

 

Apakah tulisan Anda sepanjang sungai Nil? 
 

Tidak terlalu penting panjang pendeknya tulisan Anda. Selama kata-katanya tetap 

menarik bagi pembaca, maka akan baik-baik saja. Karena yang merusak trans adalah 

kata-kata yang sudah membosankan.  
 

Semakin banyak Anda memberi tahu, semakin banyak Anda menjual. 

"Semakin tinggi harganya, semakin panjang tulisan iklannya" 

 

Apa yang diinginkan pembaca? 
 

Biasanya ada pertanyaan untuk diri sendiri dari setiap pembaca sebelum dia 

membaca; 

 "Siapa peduli?" (Siapa yang betul-betul peduli pada tulisan Anda? Mengapa 
mereka harus peduli?) 

 "Memang kenapa?" (Yah, memang kenapa? Mengapa tulisan Anda penting? 

Apakah Anda memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan? Apakah hal itu 

sungguh penting?) 
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 "Apa untungnya buatku?" (Apa untungnya buat dia? Apa yang akan dia 

dapatkan dari tulisan atau tawaran Anda?) 

 

Buat jawaban dari 3 pertanyaan tersebut sebagai riset sebelum Anda mulai menulis. 

 
Empati adalah kunci setiap kesuksesan penjualan. Ketika berhasil memahami apa 

yang dipedulikan oleh pembaca, maka Anda sudah berada dalam posisi yang kuat. 

Jangan berikan apa yang Anda inginkan. Tapi berilah apa yang mereka inginkan. Anda 

harus memikirkan pembaca Anda, bukan diri Anda. Mulailah dari sudut pandang 
mereka. Pembaca Anda itu egois. 

 

Kamu tahu aku mencintaimu? 

 
Pertama kali mendengar judul di atas dari pasangan kita tentu biasa-biasa saja. Tapi 

jika Anda mendengarnya berkali-kali dan dikatakan dengan sungguh-sungguh tentu 

akan berbeda hasilnya. 

 

Yup ! 
 Pengulangan sangat menghipnosis. 

 Pengulangan sangat menghipnosis. 

 Pengulangan sangat menghipnosis. 

 
Mulai sekarang mengantuklah... Mengantuklah... Mengantuklah... Mengantuklah... 

Mengantuklah... :) 

 

"Jangan ragu untuk mengulangi kata dan frasa kunci. Ulangi sesering yang 
diperlukan" -Walter Honek 

 

"Sesungguhnya trik iklan yang paling hebat adalah terus menerus mengulangi saran 

yang sama sambil mempertahankan kesan baru ide itu" -Kenneth Goode 
 

Apapun makanannya, minumnya .... air putih saja biar sehat :) 

 

Gula Tiruan juga Manis. 

 
Meniru adalah cara ampuh untuk belajar dengan cepat. Membaca dan menyalin tulisan 

hebat mirip dengan menonton video skill C. Ronaldo dan mempraktekkannya. Ayo kita 

salin karya-karya fenomenal. 

 
Meniru bukanlah mencuri (kecuali Anda menjual tiruan itu) Meniru adalah belajar. Dan 

belajar tidak pernah selesai. 

 

Cara cepat membangkitkan ilham. 
 

Pengalaman saya begini: Mulailah menulis dan sang ilham akan datang sendiri. Cara 

memulai langkah pertama: 

 Mulai saja. Menulislah secara asal. Ketik apa saja yang muncul di pikiran Anda 

sambil muncul ide yang tepat. Cepat atau lambat Anda akan menemukan 
ilham. Tulisan asal akan berubah menjadi kebijaksanaan, menulis apa saja 

menghasilkan cerita yang mempesona. Coba saja. 

 Jangan mengedit. Tulis dahulu, edit kemudian. Matikan layar komputer jika 

perlu. 
 Tulis surat. Menulis apa pun sebagai surat pribadi. Mulai dengan "Dear Friend!" 

tulis isinya, dan tutup dengan "Salam hangat dan cinta" Setelah selesai baru 

diedit. 

 Gunakan kata pendorong. Gunakan kata-kata ini yang memandu Anda ke 
kalimat berikutnya ketika ide Anda macet. Karena, dan, atau. 
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 Relaks. Inspirasi senang datang ke penulis yang relaks, bukan yang tegang. 

 

Cara Memaku perhatian pembaca Anda 

 

"Tidak ada tulisan yang hebat, hanya ada tulisan ulang yang hebat" ~ E.B. White 
 

Anda menciptakan HW dengan menuliskannya, menulis ulang dengan mengukirnya, 

memahatnya, memolesnya, hingga sempurna. Buat setiap kalimat aktif, akrab, dan 

hidup. 
 

Cara membuat tulisan anda berjalan, bicara, dan bernapas. 

 

Gunakan Tesaurus. 
Gunakan kata yang lebih mudah, pendek dan sering digunakan. Jika Anda tidak 

menggunakan suatu kata dalam obrola biasa, jangan gunakan kata itu dalam tulisan 

Anda. 

 

Gunakan Simile 
Warnai artikel Anda dengan simile yang bagus, maka tulisan anda akan laris bagaikan 

es jeruk di lomba lari marathon. Tapi, kalau berlebihan, tulisan Anda akan berbunyi 

seperti iklan jeli. :) 

 
Gunakan analogi 

Jadilah penyihir menulis! Ubah kata-kata Anda menjadi mantra yang tidak bisa ditolak 

manusia! 

 
Gunakan kutipan 

Tujuan Anda dalam memilih kutipan adalah mencari yang: 

 pendek (paling bagus satu kalimat) 

 Relevan (Berkaitan dengan maksud Anda) 
 Dibuat oleh orang yang dikenal kebanyakan pembaca (selebriti atau tokoh) 

 

Mana dagingnya? 

 

Kredibilitas dan integritas Anda lebih penting. Jangan menipu dengan tulisan karena 
Anda rugi untuk selamanya. Beri 3 hal berikut supaya tulisan Anda bergizi: fakta, 

manfaat, dan gagasan yang solid. Cari fakta dengan riset. 

 

Pelajaran Menulis dari Hipnotis Terhebat di dunia. 
 

Erickson menyadari bahwa komik ditulis dengan gaya sederhana, jelas, langsung, 

singkat, efektif dan semua orang memahami komik.    

 
Katakan menggunakan frasa yang bahkan mudah dimengerti oleh anak-anak. Tidak 

banyak orang yang sanggup menolak apa yang disukai jiwa anak kecilnya. 

Berbicaralah kepada si anak dan Anda pun akan memukau mereka. 

 

"...pikiran bawah sadar sangat sederhana, polos, lugas, dan jujur... Pikiran itu agak 
sederhana, agak kekanak-kanakan." ~Erickson 

 

Tips-tips menggairahkan untuk menciptakan tulisan terobosan 

 
Lihat peristiwanya 

Sambil menulis, visualisasikan materi yang anda tulis. Jika Anda bisa melihat 

tokohnya, aksinya, adegannya, atau yang lainnya pembaca akan melihatnya bersama 

Anda. 
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Tulislah untuk satu orang. 

Hw menuntut kontak pribadi. Tidak soal apa yang Anda tulis, tulislah untuk satu orang 

dan Anda pun akan menciptakan rasa persahabatan yang tak ada duanya. Inilah kunci 

menciptakan keakraban. 

 
Bersemangatlah. 

Sambil menulis, rasakan apa yang Anda ingin sampaikan. Sertakan emosi dan energi 

Anda. Jangan menulis untuk mengesankan tapi untuk membagi perasaan. 

 
Langsung ke tujuan 

Kita semua sibuk. Anda harus menjaga fokus dengan kata-kata singkat dan menarik. 

Tulis untuk anak kecil dan Anda pun akan berhasil menulis untuk kita semua. 

 
Jangan menghakimi.  

Anda tidak tahu kualitas tulisan Anda bagus atau tidak sampai orang lain yang 

menghakiminya, bukan anda. 

 

Menentang kesempurnaan 
 

Saya belajar tentang kunci fundamental kesuksesan: Jangan tunggu sampai 

sempurna. Kesempurnaan adalah musuh Anda. Lakukan yang terbaik dan pindah ke 

proyek berikutnya. Berupaya menjadi sempurna bisa menghalangi Anda meraih hasil. 
Semakin banyak Anda melakukan, semakin baik Anda jadinya. Kuantitas 

menghasilkan kualitas. 

 

"Tidak ada pekerjaan baik yang bisa sempurna, dan tuntutan akan kesempurnaan 
menandakan adanya kesalahpahaman tentang tujuan seni." ~ John Ruskin 

 

Cara Membujuk pembaca agar berpihak kepada Anda 

 
Apa yang dibutuhkan untuk menciptakan HW yang bisa membujuk orang agar 

mengikuti jalan pikiran Anda? 

 

Ketahui yang Anda inginkan.  

Sebelum mulai melakukan sesuatu, Anda harus tahu apa yang ingin Anda capai. Apa 
niatnya? Apa tujuannya?  Apa sasarannya? 

 

Daya tarik emosi.  

Semua orang sibuk dengan pikirannya. Tantangan kita sebagai penulis atau pembicara 
adalah memecah perhatian orang sehingga mereka menerima pesan kita. Jika kita 

tidak dapat memecah perhatiannya, mereka akan tetap sibuk dengan pikirannya. 

 

Bagaimana cara memecah perhatian pembaca? 
Cerita lucu, kutipan, kisah, statistik, judul, serta nama. Atau sentuh emosinya dengan 

menemuinya di tempat mereka sedang sibuk. Kita harus bertanya, "Apa yang 

dipedulikan pembaca saya?" serta "Apa yang ada dalam benak pembaca saya?" Emosi 

menggerakkan orang. Tarik perhatiannya kepada keprihatinan utama pembaca Anda, 

sehingga Anda bisa menggugah emosi mereka dengan daya tarik yang tulus. 
 

Berikan apa yang mereka mau. 

Mereka pasti menginginkan solusi yang nyata dari problem yang nyata. Mereka ingin 

kebahagiaan, kehidupan yang lebih mudah, keamanan serta hiburan. Mereka tidak 
ingin fitur tapi manfaat. Fitur adalah fakta. Manfaat menyatakan mengapa fakta itu 

penting bagi pembaca. 
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Ajukan pertanyaan yang membawa pembaca ke pihak Anda 

Buat pertanyaan yang jawabannya hanya satu kata: ya. Anda harus menawarkan apa 

yang mereka inginkan. 

 

Gunakan bahasa gambar. 
Penelitian memperlihatkan bahwa kita berpikir dalam gambar. Jabarkan ide dalam 

perincian yang jelas. Beritahu apa yang akan mereka lihat, dengar, bau, rasa, dan 

cicip. 

 
Gunakan Kesaksian 

Bangun kepercayaan dengan kesaksian. Tips: Pastikan kesaksian itu spesifik. "Saya 

menyukai buku ini" tidaklah sekuat "Bab tentang negosiasi membantu saya 

mendapatkan kontrak seharga $ 39,000!" Cara lain mendapatkan kepercayaan: 
Garansi pasti. 

 

Ingatkan mereka akan problem mereka dan solusi Anda. 

Sebelum Anda mengakhiri tulisan ingatkan pembaca bahwa mereka punya problem 

dan Anda punya solusinya. 
 

Tambahkan N.B. 

Bagian yang dibaca pertama, terakhir, dan yang akan diingat paling lama. NB adalah 

peluang untuk menyatakan poin terkuat Anda. 
 

Buatlah menarik secara visual 

Gunakan paragraf pendek, dialog jika mungkin, gambar penanda,  dan margin yang 

luas. 
 

Yakini apa yang Anda jual 

Hal ini mungkin poin terpenting. Kita tidak bisa menjual apapun yang tidak kita yakini. 

Itulah hukum dasar tentang membujuk. Antusiasme bisa membuat orang percaya. 
Jangan coba-coba menulis apapun jika Anda tidak secara jujur meyakini apa yang 

Anda tulis. 

 

Rahasia Mengedit kilat Incaran Semua Orang 

 
Potong kepala dan kakinya 

Lihat paragraf pertama kedua dan terakhir (bab1 untuk buku). Biasanya baru 

pemanasan dan titik lemah. Perhatikan dengan jeli. Jika tulisan Anda bisa berdiri 

sendiri tanpa itu maka pangkas saja. 
 

Potong setiap kata keenam. 

Buang kata-kata yang tidak berguna. Pembaca ingin tulisan yang singkat dan 

sederhana. 
 

"Saya berupaya menyingkirkan bagian-bagian yang dilewatkan pembaca" ~ novelis 

Elmore Leonard 

 

Ikuti Saran Stephen King 
Copy dan bagi ke 10 orang. Minta feedback. Jika semua membenci judul Anda maka 

perbaiki judulnya, namun jika hanya satu maka biarkan saja tak perlu dipikirkan. 

Anda tidak bisa menyenangkan semua orang. 

 
Minta seseorang membacanya dengan suara keras 

Kita akan mengetahui bagian yang sulit dibaca dan di situlah kita akan memperbaiki. 

 

Dapatkan bantuan gratis 
Tata bahasa Anda akan meningkat secara otomatis. 
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Beristirahatlah. 

Berhentilah 3 jam 3 hari atau 3 minggu sampai fokus Anda beralih ke tulisan atau 

pikiran yang lain. Baru Anda mengeditnya dan menemukan sudut pandang yang baru. 

 
Cut and Paste 

Hapus dan pindahkan paragraf, kalimat, maupun kata sesuka hati kita. 

 

Ingat Kissinger 
Anda selalu bisa lebih baik lagi. Tanyakan, "Masih bisa lebih baik lagi?" Jika jujur 

dengan diri sendiri, saya tahu saya bisa. 

 

Satu kata terakhir 
Kapan Anda selesai menulis ulang? 

 

"Segala sesuatu harus dibuat sesederhana mungkin, tapi jangan lebih sederhana." A. 

Einstein. 

 
Cara Menjadikan Tulisan anda Seksi 

 

Seks itu menghipnosis. Kunci membuat tulisan yang seksi adalah format. 

4 Rangsangan yang Mengundang: 
 Bullet 

 "Kutipan" 

 Paragraf pendek. 

 Kotak 
 Orang membaca apa pun yang Anda masukkan ke dalam kotak. 

 

Cara orang berpikir. 

 
Orang berpikir lewat cerita. Anda bisa dengan mudah melihat bahwa cerita tertulis 

adalah cara menakjubkan untuk menciptakan gambar mental yang menimbulkan trans 

bangun. Cerita itu menghibur, mendidik, dan bahkan menghipnotis. Cerita itu 

menyampaikan beberapa pesan. Baik secara sadar atau bawah sadar. 

 
Cara membuat cerita yang bagus adalah kisah nyata. Anda akan lebih mudah 

menuliskannya. 

 

Cara mengendalikan pusat komando dalam pikiran prospek anda. 
 

Terimalah fakta bahwa orang membaca dengan mengucapkan kata-katanya dalam 

kepala mereka. 

 
Ingatlah bahwa ketika membaca orang berfikir. Orang membaca sambil mengajukan 

pertanyaan. Andalah yang menjawabnya. Penghipnotis tahu bahwa orang akan 

mematuhi perintah mereka selama orang itu tidak mempunyai sugesti bantahan 

dalam benaknya. 

 
Sambil menulis tanyai diri sendiri,"Apa yang pembaca pikirkan sekarang?" itu seperti 

menangani keberatan dalam proses penjualan biasa. Buat proses dialog yang bekerja. 

 

Satu Perintah Hipnosis yang selalu manjur. 
 

Beri satu perintah saja. Atas dasar satu alasan saja. Cari satu hal terperinci yang 

diinginkan prospek dan kaitkan apapun yang Anda tulis dengan hal itu. Buat perintah 

yang singkat menarik dan relevan dengan pembaca Anda. Buat penasaran, singkat, 
dan hidup judulnya.  
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Pikirkan apa yang diinginkan prospek dan berikan satu kalimat pendek yang 

menyampaikan pesan bahwa Anda memiliki hal itu. Cara mengetahui dengan pasti 

keinginannya adalah dengan menanyakannya kepada prospek. 

 
Memukau pembaca dengan 'zat adiktif' 

 

Buat pembaca ketagihan dengan menggantungkannya. Anda harus menciptakan 

sesuatu yang membuat mereka akan terus membaca. Caranya adalah memberitahu 
mereka bahwa Anda akan mengatakan sesuatu yang PENTING - kemudian beralihlah 

ke topik yang baru, dengan janji Anda akan kembali ke topik awal sebentar lagi. 

 

Hal yang paling berkesan. 
 

Semua film dan cerita memiliki pesan titik balik (PTB). Biasanya satu kalimat yang 

membuat cerita hampir seluruhnya berbalik. Hal ini mirip pesan utama dari sebuah 

cerita. Atau pertanyaan yang membuat Anda berfikir.  

 
PTB seperti fondasi filosofis sebuah cerita. PTB adalah pesan inti yang membuat tokoh 

utama, bahkan Anda berfikir ulang apa yang ia lakukan. PTB ditempatkan pada titik 

transformasi dramatis, ketika keseluruhan plot berubah atau tokoh utama berubah. 

 
"Cerita Anda mungkin memiliki karakter, konflik dan bahkan humor. Tapi tanpa PTB, 

cerita itu kekurangan inti yang akan membuatnya tak terlupakan"  

 

Triknya adalah membiarkan PTB itu berkembang. 
 

Apa yang akan selalu dibaca setiap orang? 

 

Konflik. Apa topik film atau buku terbaik? Hampir selalu melibatkan seseorang yang 
menginginkan sesuatu dan berjuang untuk memperolehnya. Di tengah jalan selalu ada 

penghalang dan itulah konflik. 

 

Konflik bisa terjadi antara Anda dengan orang lain, dua orang lain, atau benturan ide. 

 
Konotasi Anda terlihat. 

 

Cerita memiliki makna langsung - kemungkinan besar adalah apa yang Anda 

jelaskan/maksudkan. 
Tapi, cerita juga memiliki makna tak langsung. - apa yang orang simpulkandari apa 

yang Anda jelaskan. 

 

“Komunikasi tak langsungnya lebih menjual dibandingkan dengan komunikasi 
langsungnya.” 

 

Apa rahasia menulis cerita yang menghipnotis? 

 

Apakah itu adalah sebuah pertanyaan yang menggugah pikiran? Ya, tentu saja. Bukan 
pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. 

 

Menulis blog yang menghipnotis. 

 
Terjemahkan dari sesuatu yang narcis menjadi sesuatu yang layak dimiliki orang. 

Judul yang menghipnotis. Artikel tentang cerita yang nyata, sehingga pembaca bisa 

membayangkannya. Beri foto yang relevan. Gunakan dialog, tanda kutip serta 

sisipkan perintah. 
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Hilangkan Banner atas karena akan mengalihkan perhatian dari apa yang 

sesungguhnya memikat dan menjual: judul. 

 

Pengingat sebagai pemicu 

Cerita berisi unsur-unsur-biasanya kata-kata spesifik-yang memicu memori dalam 
benak orang. Jadi pertahankan menggunakan frasa positif jika Anda ingin pembaca 

fokus dalam hal positif. 

 

Cara Mengubah Tulisan Biasa Menjadi Tulisan Menghipnosis 
 

Sekali lagi "Keluarlah dari ego Anda dan masuklah ke dalam ego pembaca"  

 

31 Kata untuk Judul yang menghipnotis 
 

mengumumkan, mencengangkan, akhirnya, seru, eksklusif, fantastik, mempesona, 

pertama, gratis, dijamin, luar biasa, awal, meningkat, cinta, terbatas, tawaran, 

ampuh, fenomenal, mengungkap, revolusioner, spesial, sukses, super, waktu 

terbatas, unik, segera, indah, Anda, terobosan, memperkenalkan, baru, cara. 
 

30 Cara menulis judul yang menghipnosis 

 

Saya menulis judulnya terlebih dahulu. Hal itu menyimpulkan apa yang ingin saya 
katakan, berisi antusiasme saya sendiri, dan memicu rasa penasaran. Walaupun 

mungkin akan diedit belakangan saya selalu menuliskannya untuk memicu proses 

penulisan. 

 
"Kita memilih apa yang ingin kita baca lewat judul" ~ Claude Hopkins 

 

1. Mulailah dengan kata-kata pembuka ini: kata yang bernuansa kegembiraan dan 

berita: Akhirnya, pengumuman, baru, perkenalkan dan telah tiba. 
2. Kumpulkan pembaca Anda: Perhatian, para pengacara! 

3. Janjikan manfaat. Beli satu baju, dapat satu baju lagi gratis! 

4. Jadikan layak sebagai berita. Tujuh 'rahasia yang hilang' ditemukan 

5. Tawarkan sesuatu secara gratis: Gratis untuk para penulis! 

6. Ajukan pertanyaan yang menggoda: Apa tujuh rahasia untuk sukses? 
7. Awali dengan kesaksian:  "Dua buku ini menjadikan saya pria terkaya" (Malcolm 

Forbes) 

8. Ciptakan judul dengan kata 'cara': Cara Membuat Anak Anda Mendengarkan 

9. Beri pembaca kuis: Apakah Anda Memenuhi Syarat untuk Sukses? 
10. Gunakan kata 'ini' dan 'mengapa' dalam judul Anda: Mengapa Ski ini disebut 

"sempurna"? 

11. Gunakan 'Saya' dalam judul: Mereka tertawa Ketika Saya duduk di depan piano-

Tapi Diam Ketika saya Mulai Memainkannya! 
12. Tampilkan nama produk dalam judul: Cara Vitamin Gymco Menjadikan Pelari 

Secepat Kilat. 

13. Gunakan Kata 'dicari': Dicari - Eksekutif yang Siap Mendapat profit Mendadak 

14. Gunakan kata 'terobosan' 'pemecah rekor' atau 'revolusioner' dalam judul. 

Terobosan dalam Sistem Alarm 
15. Gunakan huruf besar dan kecil dalam judul. JUDUL YANG HURUFNYA BESAR 

SEMUA SULIT DIBACA. Judul yang Hurufnya Besar dan Kecil Mudah Dibaca. 

16. Gunakan sebanyak mungkin kata yang dibutuhkan, menggugah rasa penasaran. 

Bisa Mengambang! 
17. Tampilkan tawaran Anda. Gabung selama Enam Bulan - Dapatkan Enam Bulan 

berikutnya Gratis. 

18. Tanya "Siapa lagi?" Siapa lagi yang ingin menulis Buku? 

19. Gunakan Garansi. Dijamin karpet bebas noda! 
20. Akui kelemahan. Kami nomor dua. Kami berjuang lebih keras. 
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21. Berfokus pada hasil positif. Gigi lebih putih dalam 10 hari. 

22. Peringatkan pembaca Anda. Pemilik bisnis kecil hati-hatilah ! 

23. Berhati-hatilah dengan humor. Tidak semua orang memiliki rasa humor. 

24. Buatlah mudah Cara Mudah mengatasi Atap bocor 

25. Berhati-hatilah dengan cetak reverse. 
26. Dramatisasi manfaatnya. "Bantal suara" Membuat anda Tidur Seranjang dengan 

Neil Diamond! 

27. Gunakan klise yang telah terbukti. Saran bagi para pemilik rumah! David 

Ogilvymembuat daftar berisi klise: Gratis, baru, cara, tiba-tiba, sekarang, 
pengumuman, memperkenalkan, di sini, baru tiba, Perkembangan penting, 

peningkatan, menakjubkan, bandingkan, sensasional, Luar biasa, Revolusioner, 

Mengejutkan, Mukjizat, Ajaib, tawaran, cepat, mudah, dicari, tantangan, saran 

bagi, kebenaran tentang, diskon, bergegas, kesempatan terakhir. Kuatkan judul 
dengan kata-kata emosional: Sayang, Cinta, Takut, Bangga, Teman, dan Cantik. 

28. singkapkan manfaat tersembunyi. Cara Mendapatkan Tepuk tangan Antusias - 

Bahkan Applaus Berdiri - setiap Kali Anda Berbicara. 

29. Berikan Alasan. Tiga Alasan Mengapa Anda Harus Menulis Buku. 

30. Gunakan pernyataan sebelum-sesudah. Cara yang salah dan cara yang benar 
untuk Membeli Mobil Bekas. 

 

Cara menguji judul: Bisakah judul ini digunakan pesaing? Jika ya, sebaiknya diubah. 

 
Pembukaan yang Menghipnosis 

 

Baca dan teruskan saja titik-titiknya. 

Saat mulai membaca bagian awal artikel ini, Anda merasa... 
Saat duduk dan membaca bagian awal laporan ini, Anda mulai merasa... 

Saat membaca setiap katadari laporan ini, Anda akan (terpesona, tercengang, dll) 

pada... 

Saat menganalisis setiap kata dari dokumen ini, Anda akan segera merasa (tenang, 
senang, dll) ... 

Saat membaca setiap kata dalam situs Web ini, Anda akan mulai menemukan cara 

baru untuk... 

Setelah membaca artikel pendek ini, Anda akan merasa... 

Dapatkah Anda bayangkan... 
Bayangkan diri Anda lima tahun dari sekarang... 

Coba pikirkan... 

Coba bayangkan... 

Ingatkah ketika Anda masih bersekolah... 
Bayangkan apa jadinya seandainya... 

Tidakkah menakjubkan jika... 

Dan dalam tahun-tahun itu...  

Bayangkan apa yang terjadi jika Anda bisa... 
Lihat diri Anda... 

Ingat keharuman... 

Dan Anda mulai melihat... 

Apakah Anda ingat rasanya melakukan... 

 
Gunakan pernyataan ini di awal disambung sesuatu yang telah diketahui 

kebenarannya oleh prospek. Anda akan mendapatkan kepercayaan: 

Anda kemungkinan besar tahu... 

Anda cukup cerdas untuk mengetahui... 
Tentu saja Anda pernah dengar bahwa... 

Semua orang tahu... 

Anda kemungkinan besar sudah mengetahui... 

Pemikir langka seperti Anda sudah mengetahui bahwa... 
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Beritahu pembaca apa yang mereka pikirkan dan rasakan saat mereka membaca 

kata-kata Anda: 

Bagaimana jika Anda... 

Sedikit demi sedikit, Anda mulai... 

Dan saat menyerap informasi ini, Anda akan... 
Dan saat memikirkan... 

Anda menjadi sangat tertarik... 

Apakah Anda mulai merasakan betapa... 

Saat Anda membaca setiap kata dalam surat ini... 
Pernahkah Anda memperhatikan bahwa... 

Sekarang saya ingin membantu Anda mengalami... 

Tidakkah menakjubkan jika... 

Dan Anda akan tenggelam semakin dalam... 
Dan Anda akan mulai merasa semakin baik tentang... 

Semakin jauh Anda menelusuri laporan ini, perlahan masalah Anda... 

 

3 rahasia terbesar saya 

 
Bukan saya yang menulis 

beberapa penulis terhebat sepanjang masa tidak berpikir selama proses penulisan. 

Mereka didekte pikiran bawah sadarnya. Mereka menjaga pintu ke pikiran bawah 

sadar mereka tetap terbuka dengan menulis racauan secara konsisten. 
 

Jadi, rahasia besar yang pertama adalah ketika duduk untuk menulis, saya 

melakukannya tanpa banyak ide tentang apa yang akan saya katakan. Saya punya 

niat ya tapi bukan rencana yang tersusun rapi. Saya melakukannya sekarang, sambil 
menulis kata-kata ini. Saya sekadar menulis secepat mungkin, membiarkan pikiran 

bawah sadar mengarahkan alirannya. Saya tahu saya akan mengeditnya belakangan. 

 

Saya berdialog dalam pikiran 
Saya berbicara kepada diri saya atau pembaca khayalan dalam benak saya. Apapun 

yang mungkin mereka katakan, jawab hal itu dengan cara meyakinkan. Misalnya: 

 

Tidak cukup uang? Tawarkan rencana pembayaran atau kirimkan produk tanpa 

tuntutan uang muka. 
Tidak butuh barang ini? Sertakan beragam hal yang bisa dilakukan prospek dengan 

produk itu. 

Tidak mempercayai Anda? Berikan kesaksian, garansi, dan apa pun yang bisa 

membuktikan kredibilitas Anda. 
 

Saya menggunakan bahasa menghipnosis 

Saya mencari tempat-tempat dimana frasanya perlu diganti dengan pernyataan yang 

menghipnosis. 
 

Cara Mengubah persepsi 

 

Pemasaran pada dasarnya hanyalah mengubah persepsi. Caranya? Anda 

mempersiapkan pembaca sebelum Anda menyatakan maksud Anda. Siapkan pembaca 
untuk menerima harga Anda dengan membuatnya terlihat kecil dibanding sesuatu 

yang lebih mahal. Katakan sebenarnya, jangan berbohong. Rahasia ini dikenal dengan 

kontras. Itu tergantung cara Anda menjelaskan dan membandingkannya. 

 
Pikiran Anda bisa melihat yang tidak ada dan tidak melihat apa yang ada. Jkia Adna 

Tdaik Pryacea kimalat ini aldaah bktiuyna. Cara memanfaatkan: Anda bisa secara 

sadar merangkai kata demi kata sedemikian rupa sehingga pembaca mengisi sendiri 

bagian yang kosong. Triknya adalah mereka harus membayangkan diri mereka 
bersama produk Anda. 
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"Kita tidak pernah bisa mengetahui realitas" ~ Trevor Silvester 

 

"Apa Anda mau makan steak sebesar dudukan toilet? Atau mie ayam yang mienya 

sebesar cacing tanah dengan dagingnya yang empuk? Saya lebih menyarankan Anda 
untuk minum segelas air putih saja... :)" 

 

Akhirnya! Rumus HW Joe Vitale 

 
Perhatikan kelima langkah berikut: 

 Maksud: Mengarahkan pikiran Anda. 

 Riset: Mengisi Pikiran Anda. 

 Kreasi: Melepaskan Pikiran Anda. 
 Tulis Ulang: Mempertajam Pikiran Anda. 

 Pengujian: Melatih Pikiran Anda. 

 

Maksud 

Menyatakan tujuan atau sasaran yang diinginkan bagi tulisan Anda. 
"Tanyai diri Anda apa yang dibutuhkan untuk memperoleh tanggapan 100%" 

Bukan hanya sekedar membuat pernyataan afirmasi (Saya sukses sekarang) tapi juga 

aformasi (Mengapa saya bisa sukses sekarang?) 

 
Riset 

Jangan menulis surat untuk suatu produk sebelum Anda menelitinya atau hanya akan 

menjadi tulisan fiksi. Anda harus membaca semua materinya, semua tulisan 

pemasaran sebelumnya, berbicara dengan pelanggan, menggunakan produk itu dan 
seterusnya. 

 

Rahasia saya adalah mencari sesuatu yang menggairahkan dari produk atau jasa 

tersebut. Karena gairah akan menular. Saya juga berupaya memunculkan judul 
berdasarkan hasil riset. 

 

Kreasi 

Kreasi artinya produksi. Buat draft awal dengan kecepatan tinggi. Jangan berhenti 

menulis! 
 

Tulis ulang 

Tidak ada penulis yang hebat, yang ada hanya penulis ulang yang hebat. Beberapa 

rahasia favorit: 
 Buat, copy, dan sebar ke 10 teman. Ketika masukan diterima, cari pendapat 

mayoritas. 

 jadikan koma sebisa mungkin menjadi titik. 

 Tulis kalimat aktif. 
 Editlah dengan kejam 

 Susun ulang paragraf. 

 Berdialoglah dengan pembaca. 

 Sisipkan perintah-perintah hipnosis. 

 baca tulisan Anda dengan keras. 
 Tanya diri sendiri, "Bagian mana dalam tulisan yang kemungkinan besar 

dilewatkan pembaca Anda" Percayai intuisi Anda. Edit di situ. 

 Gunakan checklist 

 
Pengujian 

Anda tidak cukup pintar untuk mengetahui apa yang diinginkan orang. Lihat reaksi 

pasar terhadap surat Anda. Baru Anda mengirimkan surat yang sesungguhnya. 
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TARIK MINAT ! 
Dapatkan perhatian yang cukup. 

Berpadulah dengan trans pembaca. 

Checklist Baru untuk Iklan yang Menghipnosis. 

 

 Apakah pembukaan iklan menarik minat pembaca dengan cepat, meyakinkan 

dan kuat? apakah pembukaannya dimulai dengan kehebohan? 

 Apakah alur iklan bergerak cepat dan mudah dibaca, membangkitkan hasrat 
pembaca selagi mereka membacanya? Apakah membosankan? 

 Apakah iklan ditulis dengan gaya mengobrol orang yang akan membacanya? 

Apakah Anda berbicara dalam gaya yang sama dengan pembaca? 

 Apakah iklan menarik dan mengundang secara visual? menggunakan kalimat 
pendek, kata pendek, paragraf pendek? Penanda, subjudul, dan alat bantu 

visual lainnya? 

 Apakah iklan mengatasi keberatan dan menjawab semua pertanyaan? Apakah 

iklan berisi argumen penjualan yang lengkap? 
 Apakah iklan mencakup bukti dan menciptakan kepercayaan lewat kesaksian, 

keterangan terperinci, dan garansi? Bisakah prospek Anda membacanya dan 

tetap skeptis? 

 Apakah iklan diakhiri dengan ajakan yang kuat untuk bertindak-permintaan 

untuk mengisi formulir, menelepon, atau mengunjungi perusahaan Anda. 
Apakah Anda mengatakan apa yang harus dilakukan pembaca? 

 Apakah iklan ditulis berdasarkan hal-hal yang akan diperoleh pembaca? Apakah 

iklan pembaca tahu bagaimana kehidupan mereka akan diperbaiki? 

 Apakah produk yang dijual sudah jelas? Apakah ada satu tawaran inti? 
 Apakah iklan menyingkapkan sesuatu yang baru, unik, atau berbeda tentang 

bisnis kecil Anda? Bisakah pesaing Anda juga menggunakan iklan itu? 

 Apakah ada alasan logis yang mendorong pembaca untuk bertindak sekarang? 

Bisakah prospek membaca iklan dan menyimpannya untuk dibalas lain waktu? 
 Apakah ada banyak alasan untuk membeli? Karena orang ingin membeli, 

apakah Anda telah meyakinkan mereka mengapa mereka harus 

melakukannya? 

 Apakah iklan mengikuti dan menyelesaikan apa yang telah dimulai oleh judul? 
 Apakah Anda telah memperingatkan pembaca tentang apa yang akan terjadi 

jika mereka tidak membeli? 

 Apakah iklan telah diringkas sehingga Ada mengatakan apa yang harus Anda 

katakan dengan sesedikit mungkin kata? Apakah orang lain yang mengeditkan 

iklan untuk Anda? 
 Apakah ini sudah yang terbaik yang bisa Anda lakukan? (Ayo jujur) 

 Apakah Anda telah memasukkan gambar yang mengundang perhatian? Apakah 

gambar itu patut? Apakah gambar itu mempertunjukkan produk atau jasanya? 

Apakah gambar itu memperkuat pesan anda? 
 

Lima Hukum Rahasia untuk Bujukan menghipnosis. 

 

 Keterlibatan. Ajukan pertanyaan. Beri tugas. Buat situs Anda interaktif. 
 Pilihan. Berikan pilihan yang sama-sama menguntungkan Anda maupun 

pembaca. "Apakah Anda menginginkannya sekarang atau nanti?" 

 Ego. Puaskan ego mereka, tapi dengan tulus. Jangan berbohong. Jangan 

menyesatkan. 

 Imbalan. Beri bonus, hadiah, tambahan tak terduga. Hal itu menciptakan nilai, 
menghilangkan rasa sesal pembeli dan memuaskan ego.  

 Keingintahuan. Rangsang keingintahuan dengan pertanyaan yang membuka 

pikiran, melibatkan dan memukau mereka. 

 
Rumus Hipnotic Writing 
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Giring Pembaca: 
Janji/Manfaat/Keingintahuan 

Rasa sakit atau rasa senang 

Bangun hasrat; emosi; 
Lukis gambar 

Tuturkan cerita 

Beri alasan; logika; 
Jelaskan/Kembangkan 

Dialog: Keberatan 
Membaca pikiran 

Pengingat/Penutup: N.B- 
Rasa Sakit/Rasa Senang/Hadiah. 

Bukti: Fakta,  

Statistik, Kesaksian 

Garansi: 

Pembalikan Resiko 

Tindakan: Mengapa melakukannya 
sekarang? 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Kelima Rahasia 

 
 Ciptakan hubungan terlebih dahulu: Orang membeli dari orang yang mereka 

sukai dan percaya. 

 Praktikkan pemasaran karma: Berikan sekarang, karena tahu hal itu akan 

kembali belakangan. 

 Tulis secara menghipnosis: Orang dibombardir dengan e-mail, karena itu surat 

Anda harus menarik perhatian. 
 Perlihatkan kepribadian Anda: Bersikaplah blak-blakan tentang siapa Anda 

sebenarnya. 

 Keluarlah dari ego Anda: Pikirkan apa yang diinginkan pembaca, bukan apa 

yang ingin Anda jual. 
 

 

 

Saya sudah memberikan sarananya kepada Anda. Anda sudah punya palu, 
paku, dan penggaris. Sekarang, apa yang akan Anda bangun? Pilihannya ada 

di tangan Anda. 

 

Lakukan hal-hal yang baik. 


