[ Anda wajib baca bagian ini dulu !!! ]
Sepanjang karir saya selama lebih dari 10 tahun sebagai Love & Relationship Coach, pertanyaan
yang paling sering muncul berbunyi seperti ini: “Coach Lex yang super cerdas dan seksi, apa sih
artinya [ISI PERNYATAAN DARI GEBETAN/KEKASIH/MANTAN].. tolong jawab ya, thank you!”
Pertanyaan demikian selalu berseliweran di Twitter, di Facebook, di e-mail, di LINE, di setiap
sesi konseling yang saya lakukan, bahkan juga terselip di sela-sela canda curcolan setiap kali
saya bertemu dengan kenalan baru.
Jadi karena saya tidak ingin habis waktu berulang-ulang mengurus hal ini, saya memilih 99 buah
pertanyaan terpopuler dan menjawabnya satu per satu sesuai dengan kondisi yang terkait.
Jujur, tidak mudah untuk memberikan penjelasan yang mendetil untuk masing-masing
pertanyaan. Saya harus bekerja keras mengerahkan seluruh pengetahuan dan pengalaman saya
beserta sejumlah bantuan referensi lain. Berikut adalah buku referensi yang saya pakai sebagai
landasan teori untuk semua jawaban yang saya berikan dalam e-book ini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Understanding People, oleh Lawrence J. Crabb.
The Relationship Rescue Workbook, oleh Phillip C. McGraw.
Social Psychology and Human Nature, oleh Roy F. Baumeister.
Understanding Relationships, oleh Steve Duck.
The Psychology Major's Handbook, oleh Tara L. Kuther.
Social Intelligence, oleh Daniel Goleman.
The Brain and the Inner World, oleh Mark Solms.
The Secret Language of Relationships, oleh Gary Goldschneider.
The Unwritten Rules of Social Relationships, oleh Temple Grandin.

Seperti dijelaskan dalam KelasCinta.com, hubungan romansa terbagi atas tiga urutan dinamika
hubungan: Pre-relationship (fase perkenalan/pendekatan), In-relationship (fase
pacaran/pernikahan), dan Post-Relationship (fase pemutusan/perceraian). Jadi untuk
memudahkan mencari dan membaca, sembilan puluh sembilan pertanyaan dalam e-book ini
juga dipecah ke dalam tiga fase linear tersebut.
Silakan browsing sesuai dengan fase yang sedang Anda jalani sekarang ini.
For Question & Answer via chatting: click @LINE
For dating/marital consultation: click FORM
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EH TAPI SEBENTAR DULU..

Ada satu lagi e-book gratis yang harus Anda ambil.
Klik GAMBAR untuk download sekarang!

Buruan, semoga link-nya belum dihapus.
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[Halaman ini memang sengaja dikosongkan untuk
menggambarkan suasana kekosongan, kenihilan,
kebutaan, dan kehampaan hati Anda saat sedang
berusaha memahami makna pernyataan si dia.]
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PRE-RELATIONSHIP
Nah ini adalah fase yang paling menyenangkan sekaligus paling ambigu dan menyulitkan. Ada
50 pertanyaan yang saya bahas di sini, menjadikan ini sebagai bab terpanjang dibanding dua
bab lainya. Jangan terburu-buru membaca setiap kasus pertanyaan agar Anda bisa mencerna
dengan baik pelajaran yang disampaikan.
Temukan perbedaan dari setiap kasus, pahami prinsip psikologi yang digunakan, dan jika perlu
catatlah poin-poin penting yang Anda baru sadari.
1. Kalo dia bilang single tapi ga available, artinya apa?
Artinya dia single tapi tidak available.
2. Kalo dia mau minum dari gelas yang aku minum, apa artinya?
Artinya dia mau minum dari gelas yang Anda minum.
3. Kalo dia ketemuan asik tapi BBM/SMSan ga asik, artinya apa? (/via @HenriHey)
Artinya dia asyik kalau pertemuan dan tidak asik kalau BBM/SMSan.
4. Kalo dia bilang suka bercandaan mesra-mesraan dengan saya, artinya?
Artinya dia suka bercandaan mesra-mesraan dengan Anda.
5. Apa artinya kalo saat kencan dia jalannya selalu jaga jarak?
Artinya dia saat kencan jalannya selalu ingin jaga jarak.
6. Kalo dia suka ngomong sambil ngekibas-kibasin rambutnya di depan aku, artinya apa?
(/via @otnielyehezkiel)

Artinya dia suka berbicara sambil kibas-kibas rambut di depan Anda.
7. Apa artinya kalo gebetan pasang status, “JENUH!”
Artinya dia lagi jenuh.
8. Apa artinya kalo dia mendadak hilang susah dihubungi?
Artinya dia sedang mendadak hilang susah dihubungi.
9. Kalo gebetan mau diajak pergi tapi bareng temen-temen, apa artinya? (/via @janicephii)
Artinya dia mau diajak pergi tapi bareng temen-temen.
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10. Kalo gebetan ngaku kalo saya orang yang paling ngerti dia, apa artinya?
Artinya Anda adalah orang yang paling mengerti dia.
11. Apa artinya kalo dia pasang status BBM galau sepulang kencan dengan aku?
Artinya dia mau pasang status BBM galau sepulang kencan dengan Anda.
12. Kalo dia bilang, “Nanti kamu sukses, aku pengen kamu nikahin aku!” lalu dia pacaran
dengan cowok lain, artinya apa? (/via @ReyDeMarco)
Artinya dia bilang kalau nanti Anda sukses, dia mau Anda menikahi dia.
13. Kalo dia ngaku tertarik tapi masih punya trauma, artinya apa?
Artinya dia tertarik tapi masih punya trauma.
14. Apa artinya kalo dia mau digandeng sekalipun belum ada status?
Artinya dia mau digandeng sekalipun belum ada status.
15. Kalo gebetan suka bales obrolan jutek singkat, apa artinya? (/via @Daniel_Sialaman)
Artinya dia suka membalas obrolan dengan jutek dan singkat.
16. Apa artinya kalo dia penasaran aku udah punya pacar atau belum?
Artinya dia penasaran Anda sudah punya pacar atau belum.
17. Apa artinya dia sering bilang, “Anda lebih baik daripada pacarku!”
Artinya dia sering bilang Anda lebih baik daripada pacarnya.
18. Kalo cewek senyum-senyum terus ke arah saya, apa artinya? (/via @sora_vermilion)
Artinya dia senyum-senyum terus ke arah Anda.
19. Apa artinya kalo gebetan ngucapin aku selamat ulang tahun pas jam 00.00?
Artinya dia ingin mengucapkan Anda selamat ulang tahun pas jam 00.00
20. Kalo dia bilang dia merasa super nyaman dengan aku, artinya apa?
Artinya dia merasa super nyaman dengan Anda.
21. Kalo pas ketemuan, gebetan gak berani eye contact, apa artinya? (/via @RahmatH888)
Artinya saat pertemuan dia tidak berani eye contact.
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22. Apa artinya kalo gebetan selalu suka menyapa aku kalo lagi ketemu?
Artinya dia selalu suka menyapa Anda kalau lagi bertemu.
23. Apa artinya dia nulis, “Muaaach!”
Artinya dia menulis muaaach!
24. Apa artinya kalo dia ga berani nyapa aku duluan? (/via @__Arai)
Artinya dia tidak berani menyapa Anda duluan.
25. Apa artinya kalo dia kadang suka manggil aku, “Say..” ?
Artinya dia kadang suka manggil Anda say.
26. Kalo gebetan bilang, “Gue males BBM’an tiap hari!”, apa artinya? (/via @rickykido)
Artinya dia bilang dia males BBM’an tiap hari.
27. Apa artinya kalo dia bilang, “Anda orangnya lucu deh!”
Artinya dia bilang Anda orangnya lucu.
28. Apa artinya kalo dia bilang, “Mencintai belum tentu harus memiliki”?
Artinya dia bilang mencintai itu belum tentu harus memiliki.
29. Apa artinya kalo dia bilang menyukai dua orang sekaligus? (/via @IndraJUSTRED)
Artinya dia menyukai dua orang sekaligus.
30. Kalo dia suka senyum-senyum sendiri kalo ngeliat aku, artinya apa?
Artinya dia suka senyum-senyum sendiri kalau melihat Anda.
31. Kalo gebetan engga pernah mau dibayarin kalo lagi kencan, artinya?
Artinya dia tidak mau dibayarin kalau lagi kencan.
32. Kalo dia bilang aku Mr. Right Now buat dia, sementara dia eksis dan gebetan dia
banyak, apa artinya? (/via @SamNuwe)
Artinya Anda adalah Mr. Right Now buat dia.
33. Kalo dia mau bela-belain jemput aku padahal macet banget, artinya apa?
Artinya dia mau bela-belain jemput Anda padahal macet banget.
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34. Apa artinya dia bilang, “Kita sebaiknya berteman saja.” ?
Artinya dia mau Anda dan dia sebaiknya berteman saja.
35. Kalo dia chatting jawabnya sepatah-sepatah aja, tapi kalo ketemuan jadi bisa cerewet
gitu, itu artinya? (/via @megasukmasari)
Artinya dia saat chatting jawabnya sepatah-sepatah saja tapi kalau dalam pertemuan dia
jadi bisa cerewet.
36. Kalo gebetan lama ngebales BBM artinya apa?
Artinya gebetan lama ngebales BBM Anda.
37. Kalo dia rajin ngucapin selamat mimpi indah ke aku, artinya apa?
Artinya dia rajin mengucapkan selamat mimpi indah ke Anda.
38. Kalo gebetan udah bilang suka sama aku tapi dia kadang bisa ngilang begitu aja,
artinya apa? (/via @WardaDeRosallia)
Artinya gebetan suka dengan Anda tapi dia kadang bisa menghilang begitu saja.
39. Kalo dia kenalin aku sama semua temen-temennya, artinya apa?
Artinya dia ingin mengenalkan Anda kepada semua teman-temannya.
40. Apa artinya kalo dia selalu nolak dijemput untuk kencan?
Artinya dia selalu menolak dijemput untuk kencan.
41. Kalo gebetan ngomong, “Buktiin kalo lo cinta!", artinya apa? (/via @rezaikhwan45)
Artinya dia minta Anda membuktikan kalau Anda cinta.
42. Kalo gebetan nolak pemberian kita, apa artinya?
Artinya dia menolak pemberian Anda.
43. Kalo dia kecup kening aku, apa artinya?
Artinya dia ingin mengecup kening Anda.
44. Kalo gebetan disepik dia mau ngebalas sepik juga, artinya apa? (/via @ini_merry)
Artinya dia ngebalas sepikan Anda.
45. Kalo gebetan bilang masih belum mau pacaran dulu, apa artinya?
Artinya dia masih belum mau pacaran dulu.
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46. Kalo dia ngenalin aku ke keluarganya, artinya apa?
Artinya dia ingin mengenalkan Anda ke keluarganya.
47. Kalo gebetan di YahooMessenger suka bertengkar mulu tapi di ketemuan mesra
banget, artinya apa? (/via @rosepr1ncess)
Artinya dia di YM suka bertengkar tapi di saat bertemu mesra banget.
48. Kalo dia tiba-tiba ngebatalin janji ketemuan, artinya apa?
Artinya dia tiba-tiba ingin membatalkan janji ketemuan.
49. Apa artinya kalo dia ngajak aku kencan tapi rame-rame?
Artinya dia mengajak Anda kencan ramai-ramai.
50. Kalo dia lebih muda dua tahun tapi manggil saya dengan ‘dedek’ & membahasakan
dirinya ‘koko’, apa artinya? (/via @seaSheLL_nu)
Artinya dia memanggil Anda dedek dan membahasakan dirinya koko.
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IN-RELATIONSHIP
Hubungan cinta tidak diciptakan untuk membuat kita berbahagia, melainkan bertumbuh. Jadi
penting sekali bagi masing-masing pihak untuk melatih sensitifitas dalam meresponi sikap satu
sama lain. Berikut adalah 26 pertanyaan yang saya anggap paling mewakili fase pacaran dan
pernikahan, beserta penjelasan teori dan aplikatif seandainya terjadi dalam hubungan Anda.
Sama seperti fase sebelumnya, temukan keunikan tiap kasus, pahami prinsip psikologi dalam
jawabannya, dan catat poin-poin pribadi yang mengesankan untuk Anda.
51. Apa artinya kalo dia selalu inget-inget mantannya?
Artinya dia selalu mengingat-ingat mantannya.
52. Apa artinya kalo dia suka berbohong di belakang aku? (/via @vitajellious)
Artinya dia suka berbohong di belakang Anda.
53. Apa artinya kalo dia suka perhatian sama orang lain tapi cuek sama aku?
Artinya dia suka perhatian sama orang lain tapi cuek sama Anda.
54. Kalo dia ga mau nunjukin status pacaran ke keluarganya, apa artinya? (/via @BSide_You)
Artinya dia tidak mau menunjukkan status pacaran ke keluarganya.
55. Apa artinya kalo dia sering ngebalesin mention’an dari fans-nya?
Artinya dia sering ngebalesin mention’an dari fans-nya.
56. Kalo dia kadang perhatian kadang cuek, apa artinya? (/via @jajangandriana1)
Artinya dia kadang perhatian kadang cuek.
57. Kalo dia bilang, “Maaf aku selalu ngerepotin Anda..” artinya apa?
Artinya dia minta maaf karena selalu merepotkan Anda.
58. Kalo pacar ga mau lagi diajak ML, artinya apa? (/via @fianpiw)
Artinya dia tidak mau lagi diajak ML.
59. Kalo dia cinta aku tapi masih keinget mantannya, artinya apa?
Artinya dia cinta Anda tapi masih teringat mantannya.
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60. Apa artinya kalo dia bilang, “Terserah!” ? (/via @lugisz)
Artinya dia bilang terserah.
61. Kalo dia bilang bersedia berubah demi aku, artinya apa?
Artinya dia bersedia berubah demi Anda.
62. Kalo dia selalu bandingin aku dg mantannya, itu artinya apa? (/via @jen_merlin)
Artinya dia selalu membandingkan Anda dengan mantannya.
63. Kalo dia marah kalo aku sering telponan sama cewek lain, artinya apa?
Artinya dia marah kalau Anda sering telponan sama cewek lain.
64. Kalo kita udah pacaran lama tapi dia selalu jarang mau buat status BBM tentang kita
berdua, artinya apa? (/via @mslvanaa)
Artinya dia selalu jarang mau buat status BBM tentang kalian berdua.
65. Kalo dia melarang aku jalan keluar sama lawan jenis lain, artinya apa?
Artinya dia melarang Anda jalan keluar sama lawan jenis lain.
66. Kalo dia suka ngirim mata-mata untuk ngawasin aku, artinya apa? (/via @hardi_prakarti)
Artinya dia suka mengirim mata-mata yang mengawasi Anda.
67. Kalo dia menutup diri kalo dibujuk curhat pekerjaannya, artinya apa?
Artinya dia ingin menutup diri kalau dibujuk curhat pekerjaannya.
68. Kalo pasangan tiba-tiba ga kasih liat HP-nya padahal biasanya dia mau, artinya apa?
(/via @fsamdi)

Artinya dia tiba-tiba tidak kasih lihat HP-nya padahal biasanya dia mau.
69. Kalo dia engga mau angkat telepon aku, artinya apa?
Artinya dia tidak mau mengangkat telepon Anda.
70. Kalo dia suka bales chattingan pendek-pendek aja, artinya apa?
Artinya dia suka membalas chattingan pendek-pendek aja.
71. Apa artinya kalo dia bersikap dingin menjauh saat ditanya ada apa?
Artinya dia ingin bersikap dingin menjauh.
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72. Apa artinya kalo dia ngelarang aku liat isi inbox email-nya padahal handphonenya
boleh aku buka kapan saja?
Artinya dia melarang Anda melihat isi inbox email-nya.
73. Apa artinya kalo dia tiba-tiba jadi mesra sama aku?
Artinya dia tiba-tiba ingin jadi mesra dengan Anda.
74. Kalo dia ga pernah mau publish status hubungan kita di twitter, apa artinya? (/via
@MariaSifa)

Artinya dia tidak mau publish status hubungan kalian di Twitter.
75. Kalo dia dulu suka beri kejutan tapi sekarang ngga lagi, artinya apa?
Artinya dia dulu suka memberi kejutan tapi sekarang tidak lagi.
76. Apa artinya kalo dia bilang ngga pernah ngerasa cemburu ke aku?
Artinya dia tidak pernah merasa cemburu ke Anda.
77. Apa artinya kalo dia suka ngilang kayak superhero? (/via @Queen_Mood)
Artinya dia suka menghilang seperti superhero
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POST-RELATIONSHIP
Ketika hubungan tidak lagi terjaga, kita mulai terluka. Itulah yang terjadi setiap kali kita harus
berpisah dengan sang kekasih hati. Hari demi hari kita akan didera oleh berbagai pertanyaan
yang sulit sekali terjawab tentang mengapa begini dan mengapa begitu. Itu sebabnya saya pilih
angka ganjil, yaitu 21 buah pertanyaan, untuk membantu Anda lebih bisa menenangkan diri dan
bertahan melalui fase romansa yang begitu ganjil ini.
Seperti biasa, baca dengan seksama agar Anda bisa menemukan keunikan tiap kasus,
memahami prinsip psikologinya, dan jangan lupa mencatat poin-poin pentingnya.
78. Apa artinya kalo mantan mendadak ngetwit, “Kangen!”
Artinya dia mendadak ngetwit kangen.
79. Kalo mantan janji ga bakal kontak aku, tapi tadi dia nanya-nanya tentang aku ke
temen aku, artinya apa? (/via @kkpuri )
Artinya dia bertanya-tanya tentang Anda ke teman Anda.
80. Apa artinya kalo mantan ngedelete PIN BBM aku?
Artinya dia menghapus PIN BBM Anda.
81. Kalo awalnya dia manis, terus lama-lama jadi aneh gitu, artinya apa? (/via @naatadecoco)
Artinya awalnya dia manis terus lama-lama jadi aneh.
82. Kalo mantan ngembaliin pemberian aku dulu, apa artinya?
Artinya dia ingin mengembalikan pemberian Anda dulu.
83. Kalo mantan masih suka ngeliatin tapi ga mau negor aku, artinya apa? (/via @HwangLeeAh)
Artinya dia masih suka memperhatikan Anda tapi tidak mau menegor Anda.
84. Kalo keluarga mantan tetep akrab sama aku, apa artinya?
Artinya keluarga mantan tetep akrab sama Anda.
85. Apa artinya kalo mantan ngirimin foto dia? (/via @izzquantum)
Artinya dia ingin mengirimkan foto dia.
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86. Kalo mantan masih akrab ngobrol seperti dulu, apa artinya?
Artinya dia masih akrab ngobrol seperti dulu.
87. Apa artinya kalo mantan bilang ingin terus menjaga persahabatan kita?
Artinya dia ingin terus menjaga persahabatan kalian.
88. Kalo mantan masih nyimpan fotoku, artinya apa? (/via @SusiRinRin)
Artinya dia masih menyimpan foto Anda.
89. Apa artinya kalo mantan ngerasa cemburu kalo liat saya dekat dengan orang lain?
Artinya dia merasa cemburu kalau melihat Anda dekat dengan orang lain.
90. Kalo mantan suka curhat masalah keluarga dia ke saya, artinya apa? (/via @DwiSaptoo)
Artinya dia suka curhat masalah keluarga dia pada Anda.
91. Kalo mantan masih ngucapin selamat ulang tahun ke saya, artinya apa?
Artinya dia masih mengucapkan selamat ulang tahun ke Anda.
92. Apa artinya kalo mantan tiba-tiba deket, abis itu ngilang entah kemana? (/via @rdpian)
Artinya dia tiba-tiba dekat setelah itu dia menghilang entah kemana.
93. Kalo mantan grogi pas engga sengaja ketemu dengan aku, artinya apa?
Artinya dia grogi pas tidak sengaja bertemu dengan Anda.
94. Kalo mantan ngajak aku ketemuan untuk konsul tentang hubungan barunya, artinya
apa? (/via @RamoneRocky)
Artinya dia mengajak Anda bertemu untuk konsultasi tentang hubungan barunya.
95. Apa artinya kalo mantan minta ijin ke saya untuk ngedeketin gebetan baru?
Artinya dia minta ijin ke Anda untuk mendekati gebetan baru.
96. Kalo sejak pacaran sampe jadi mantan bilangnya, “Aku ga ngerti perasaanku sendiri”,
artinya apa? (/via @florencje_)
Artinya dia tidak pernah bisa mengerti perasaannya sendiri.
97. Apa artinya kalo mantan tiba-tiba ngefollow Twitter saya lagi?
Artinya dia tiba-tiba ingin mem-follow Twitter Anda lagi.
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98. Kalo mantan ngajak aku ketemuan lagi, apa artinya? (/via @ElyanaEva)
Artinya dia mengajak Anda bertemu lagi.
99. Kalo mantan curcol ke aku tentang masalah dengan pacarnya padahal kita udah ga
ada hubungan lagi, apa artinya? (/via @Putrasamuda)
Artinya dia ingin curcol ke Anda tentang masalah dengan pacarnya.
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[Halaman ini memang sengaja dikosongkan untuk
memberikan efek suasana kekosongan, kenihilan,
kebutaan, dan kehampaan serupa di halaman 2.]
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Selamat

,

Anda kini sudah selesai mengungkap 99 buah misteri mengapa gebetan, kekasih, atau mantan
Anda melakukan apa yang mereka lakukan. Saya yakin kini Anda sudah memiliki pencerahan
dan pemahaman fundamental tentang memaknai perilaku orang lain.
Akhir kata, saya ingatkan bahwa Anda WAJIB UNTUK SELALU menerka-nerka, memusingkan,
dan menganalisa apa yang dipikirkan oleh gebetan, kekasih, ataupun mantan Anda.
Anda harus berpikir KEJAUHAN, TIDAK REALISTIS, dan TIDAK PERNAH bertanya langsung ke
orang yang bersangkutan agar hubungan kalian makin rusak berantakan.
Lalu juga TANYAKAN KE ORANG-ORANG LAIN karena mereka pasti jauh lebih paham apa yang
terjadi. Karena orang yang paling tepat mengetahui apa yang terjadi dalam pikiran
gebetan/pasangan Anda adalah orang-orang lain di luar sana.
Bila Anda menemui kesulitan yang tidak bisa ditangani sendiri, segera isi formulir konsultasi di
dengan KLIK

LINK INI atau klik tiga gambar artikel terkait berikut:

PS. Jangan lupa juga klik LIKE Facebook Page saya: http://facebook.com/page.lexdepraxis
For Question & Answer via chatting: click @LINE
For dating/marital consultation: click FORM
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Oke, stop bercanda. Bila Anda butuh solusi yang SERIUS dan TERPERCAYA, cek TIGA tulisan saya ini:

Bacaan khusus bagi yang masih LAJANG, berisi
tentang perjalanan harian untuk melatih
kepercayaan diri, melancarkan obrolan, dan
memperluas pergaulan agar bisa menemukan
sang pujaan hati.
Pria klik INI, Wanita klik INI. Jangan sampai
salah klik, karena isinya agak berbeda
disesuaikan dengan jenis kelaminnya.

Apa saja yang bisa Anda lakukan untuk
menciptakan efek love at first sight?
Lalu bagaimana memainkannya saat interaksi
dengan orang-orang yang disukai?
Klik baca INI. Berlaku untuk pria dan wanita.

Inilah panduan mindset dan sikap yang wanita
perlu miliki saat siap berkencan dengan si dia..
agar dia jadi greget agresif menginginkan Anda.
Klik INI.. khusus wanita, pria dilarang baca!
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