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Kebiasaan #1 : Merangkul 
Ketidaksempurnaan

• Psikolog Richard Wiseman melakukan penelitian di mana dua aktris 
menjual blender ke pengunjung mal. Aktris satu memiliki presentasi 
yang sempurna dan menghasilkan smoothie yang sempurna untuk 
pemirsa. Aktris dua memiliki presentasi yang bagus, tetapi "secara 
tidak sengaja" lupa untuk mengencangkan tutupnya dan smoothie 
memercik ke seluruh tubuhnya.Bisakah kamu menebak siapa yang 
menjual lebih banyak blender dan siapa yang dinilai lebih tinggi oleh 
penonton?

• Aktris #2, wanita 'kikuk', dinilai lebih disukai. Wiseman menemukan 
bahwa kerentanannya memanusiakannya, dan karena itu 
meningkatkan pengaruhnya terhadap penonton.

• Efek kerentanan ini telah ditunjukkan berulang kali dalam penelitian. 
Ketika kita mengakui kelemahan, orang lain terhubung dengan kita 
dan melihat kita lebih disukai. Jadi, saya ingin kamu menerima 
ketidaksempurnaan kamu. Jangan merasa perlu untuk menjadi 
sempurna, mengesankan, atau superior. Jadilah dirimu sendiri!



Kebiasaan #2: Jangan Menjadi 
Narsisis Percakapan

Paman saya pernah mengatakan kepada saya, "Kamu 
memiliki dua telinga dan satu mulut, jadi itu harus sesuai 
dengan kecepatan kamu berbicara dan mendengarkan." 
Saya tidak pernah melupakan kata-kata bijak itu. 
Orang karismatik tahu bagaimana mendengarkan dan 
mendengarkan dengan baik. Cobalah untuk 
mempertahankan rasio 2:1 mendengarkan berbicara. Cara 
termudah untuk berbicara lebih sedikit dan lebih banyak 
mendengarkan adalah dengan: Ajukan banyak pertanyaan 
klarifikasi.
Alih-alih tinggal di permukaan di acara networking, gali lebih 
dalam dengan mengajukan pertanyaan lanjutan dan 
sebagai contoh. Kamu tidak hanya akan lebih mengerti 
tentang mereka, Kamu juga meningkatkan koneksi . Dan 
ingat, ketika kamu berbicara, kamu tidak sedang belajar.



Kebiasaan #3: Jangan Bergosip
Ada prinsip ilmiah yang disebut “Spontaneous Trait 
Transference“. Perilaku menarik ini menunjukkan bahwa 
ketika kamu berbicara buruk tentang orang lain, orang 
tidak bisa tidak mengaitkan sifat itu dengan kamu. 
Dengan kata lain, jika kamu mengatakan seseorang 
jahat dan dangkal, orang yang mendengarkan tidak bisa 
tidak memberikan ciri-ciri itu kepada kamu juga. 

Temuan ini menunjukkan kepada kita mengapa ibu kita 
mungkin benar ketika mereka menyuruh kita untuk tidak 
bergosip! Jangan pernah berbicara buruk tentang orang 
lain. Jika kamu ingin berbicara tentang seseorang, 
cobalah berbicara. Pilih seseorang yang kamu kagumi 
dan bagikan semua kualitas luar biasa mereka. Saya 
berusaha sangat keras tidak bergosip, dan saya 
menemukan bahwa berbicara dengan tulus tentang 
orang yang kamu hormati dan kagumi adalah hal yang 
luar biasa..



Kebiasaan #4: Kekuatan Tangan

Tangan kamu adalah indikator kepercayaan . Kami telah 
menemukan bahwa orang-orang karismatik tidak hanya 
membuat mereka terlihat, tetapi menggunakannya untuk 
menekankan kata-kata mereka.

Kebiasaan #5: Menatap Jauh

Studi telah menemukan bahwa orang yang menatap dalam 
dengan memperhatikan warna mata atau kecepatan berkedip 
– memiliki koneksi yang jauh lebih kuat. Saat kamu bersama 
seseorang, simpan semua barang kamu jangan pegang 
ponsel kamu, jangan tinggalkan di atas meja, matikan bel. 
Perhatikan warna mata mereka.

Cobalah kiat-kiat ini untuk membantumu menjadi lebih 
karismatik!



Bagaimana saya menjadi lebih karismatik?

1. Kelola saraf Anda. Saat orang 
yang karismatik berbicara, Anda akan melihat 
bahwa mereka tidak tampak gugup.
2. Dengarkan dengan niat.
3. Jadilah relatable.
4. Bicara tentang gairah hidup Anda.
5. Beri lebih banyak daripada yang Anda terima.
6. Memiliki rasa humor.
7. Beradaptasi dengan situasi.
8. Ingat nama.



Apa yang dimaksud karisma?
Definisi sederhana dari karisma adalah: Daya 
tarik atau pesona yang memikat yang dapat 
menginspirasi pengabdian pada orang lain. 

Mengapa karisma menarik?
Karisma adalah sifat unik seseorang yang 

memiliki pesona pribadi dan sangat menarik bagi 
orang lain. Individu seperti itu memiliki 

keterampilan komunikasi dan persuasi yang 
sangat berkembang yang dia gunakan untuk 

mempengaruhi dan menggairahkan orang lain. 
Karisma meningkatkan daya tarik seseorang



Siapa orang paling karismatik di dunia?
1 - Ralph Lauren, Founder of Polo Ralph Lauren
2 - Randall Stephenson, CEO of AT&T
3 - Tim Cook, CEO of Apple Inc. 
4 - Rupert Murdoch, Former Chairman and CEO of News 
Corporation
5 - Damon "Dame" Dash, Co-Founder of Roc-A-Fella Records
6 - Joe Maddon, Manager of the Chicago Cubs
7 - Barack Obama, 44th President of the United States of 
America
8 - Ellen Degeneres, Talk Show Host/Comedian
9 - Russell Brand, Actor/Musician
10 - William (Bill) Clinton, 42nd President of the United States 
of America



Bagaimana saya bisa menarik tanpa berusaha?
Jadi. ketika kamu menemukan diri kamu dalam 
situasi sosial apa pun, jangan mencoba menjadi 
normal, cobalah bersenang-senang meskipun itu 
berarti kamu adalah orang pertama yang lebih 

antusias dan energik.

Siapa contoh pemimpin karismatik?
Kepemimpinan karismatik dapat sangat 

menginspirasi dan memotivasi, yang mengarah 
pada persatuan dan keterlibatan. Kepemimpinan 

karismatik berisiko menjadi satu orang yang 
otokratis. Dr. Martin Luther King Jr adalah contoh 

dari seorang pemimpin yang karismatik.



● How to Be More Charismatic with these 
5 Science Based Habits

● https://www.youtube.com/watch?v=aPh
Nnk7MDRI

Segala informasi yang terdapat dalam dokumen ini merupakan properti dari 
penulis dan penerbit dari masing-masing sumber. Pembuatan slide ini 
dimaksudkan untuk kegiatan sosial dan tidak dapat diperjualbelikan.

Sumber:


