Sang Pemenang
People Development & Communication
Awakening Beauty in People Development and Communication

Proposal In-House
Training (Short Version)

I. Teknologi dan Keunggulan

Mendalam
- Transformasi dengan
Multi Pendekatan
- Kepakaran dan
Pengalaman BertahunTahun

Customized
- Disesuaikan dengan
kebutuhan Anda

- Meresapkan total
value perusahaan
- Pendekatan personal
dan khusus

Flexible
- Aneka ragam pilihan
topik yang tersedia
- Fleksibel dari segi
durasi dan biaya
- Luwes dalam ekspresi
pelaksanaan

Tentu memilih pelatihan yang tepat untuk karyawan Anda menjadi petualangan
tersendiri. Setiap lembaga penyedia layanan pelatihan memiliki keunikannya
masing-masing, demikian pula dengan Sang Pemenang People Development &
Communication. Kami disini menyediakan pelayanan prima terkait pengembangan
diri dan komunikasi yang cukup berbeda dari biasanya.
Teknologi : Berakar dari berbagai keilmuan, menyatu dalam keunikan
Ya ! Berbicara mengenai pelatihan tentu juga terkait dengan teknologi pelatihan
yang digunakan. Disini Andreas Pasolympia selaku Founder dan Master Trainer
berangkat dari perjalanan yang panjang meniti berbagai disiplin keilmuan. Sejak
usia Sekolah Dasar ia telah melatih dan bergelut dengan dunia pengembangan
manusia. Menggeluti berbagai macam keilmuan seperti Hipnoterapi, NeuroLinguistic Programming, Mindfulness Training, Neuroscience, dan ilmu-ilmu lainnya, ia
kini meramu ilmu-ilmu tersebut menjadi pendekatan yang renyah dan mudah
dicerna.
Keunggulan : Mendalam, Customized, dan Flexible
Melatih karyawan bersama Sang Pemenang People Development &
Communication memiliki beberapa keunggulan yang khas. Yakni transformasi yang
mendalam, serta pelaksanaan training yang customized dan flexible sesuai
kebutuhan dari perusahaan. Ya, transformasi yang dihasilkan tidak sekedar hadir di
permukaan, namun meresap secara penuh kedalam bathin terdalam dari para
peserta yang hadir. Hal ini dapat terjadi karena ilmu-ilmu yang menjadi latar
belakang Andreas Pasolympia seperti hipnoterapi, NLP, mindfulness, experiential
learning, transformational coaching, transcendental nonduality, dan ilmu-ilmu
lainnya peduli terhadap perubahan yang mendalam. Hal ini juga dapat terjadi
karena Andreas menerapkan pola pelatihan yang unik yaitu investigating,
execution, dan maintaining. Dengan sistem yang terpadu, maka transformasi hidup
adalah hal yang pasti dialami oleh peserta.
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II. Sobat Berlatih

Andreas Pasolympia, MA, BA (Hons), CMT, CI, CNLP, CHt
People Development & Communication Expert
Corporate Happiness Coach
Setiap orang memiliki kecintaannya masing-masing. Dan untuk Andreas, komunikasi
dan pengembangan diri merupakan panggilan hidupnya. Lahir di Semarang tahun
1992, Andreas telah mengembangkan kemampuannya sejak dini. Lahir prematur
dengan virus toksoplasma dan kelainan mata yang ia alami tidak membuat ia
menyerah pada nasib. Sejak sekolah dasar, Andreas sudah menjadi seorang Reiki
Master dan penghusada di Semarang. Selain itu ia juga tertarik pada hal-hal
pengembangan diri manusia. Ini membuatnya sadar akan sebuah mekanisme yang
indah dan kompleks dalam diri manusia sejak kecil, yang mana akan menjadi bekal
untuk petualangannya. Pada masa remaja, Andreas tertarik lebih dalam untuk
mengeksplorasi tentang pikiran manusia. Maka ia memilih untuk menelusuri lebih
dalam tentang hipnosis dan hipnoterapi, dan mempelajari banyak literatur serta
kajian ilmu untuk memaksimalkan potensi pikiran manusia.
Sejak umur 19, Andreas telah menjadi seorang pembicara publik dan mengadakan
sertifikasi bagi orang-orang yang ingin memperdalam mengenai hipnoterapi.
Petualangannya tersebut membuatnya bertemu dengan berbagai pendekatan
dan sertifikasi. Puluhan Sertifikasi dan kompetensi ia ambil baik nasional maupun
internasional, antara lain di bidang Public Relations, Customer Services, NeuroLinguistic Programming (NLP), Neuro-Semantics, Clinical Hypnotherapy, Ericksonian
Hypnotherapy, Transformational Coaching, Time Line Therapy™, dan lain-lain.
Andreas juga senang untuk mengeksplorasi kebijaksanaan-kebijsaksanaan dari
filsafat, zen, dan kearifan lokal. Itu semua terkait dengan tujuan hidupnya di bidang
komunikasi dan pengembangan diri.
Andreas dikenal sebagai seorang pembelajar dan senang untuk belajar dari yang
terbaik. Selain pernah dimentor secara intensif oleh Yan Nurindra sebagai President
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dari Indonesian Board of Hypnotherapy dan Merry Riana, Andreas juga adalah
salah satu murid langsung dari Stephen Gilligan dan Anthony Robbins. Dua orang
pakar pengembangan diri yang telah berkarya selama 40 tahun dan juga murid
dari Milton Erickson, hipnoterapis legendaris yang membentuk wajah dunia
hipnoterapi sekarang ini, dan sering disebut debagai “Bapak Hipnoterapi Modern”.
Dalam dunia akademis, Andreas memilih jalannya di bidang corporate
communications, dan ia juga mengeksplorasi teori dan riset-riset terkini di bidang
interaksi manusia dan lulus baik strata satu maupun strata dua sebagai lulusan
terbaik dengan predikat magna cum laude. Dan dalam dunia praktis, Andreas
dikenal sebagai pribadi yang tangguh. Ia yang pernah menjadi sales kartu kredit itu
senantiasa mengembangkan kemampuan praktisnya dengan eksplorasi secara
terus menerus dan mengembangkan pemahamannya dari pengalamanpengalaman hidupnya. Petualangan hidup Andreas yang ajaib seringkali menjadi
inspirasi bagi orang-orang lain dan dikutip oleh beberapa media massa.
Dengan kebijaksanaan yang ia dapatkan dari petualangan hidupnya, Andreas
menyadari bahwa manajemen perubahan haruslah dikembangkan secara holistik.
Petualangannya dalam berbagai dimensi dari komunikasi dan pengembangan diri
membuatnya memiliki pendekatan yang sangat unik pada klien. Ia percaya bahwa
setiap orang memiliki sistem pengembangan diri alami yang sangat indah, dan
tugasnya adalah untuk memfasilitasi bagian tersebut untuk bangun. Sehingga
orang-orang dapat mengaktualisasikan diri mereka, memaksimalkan potensi
mereka, dan menjalani panggilan hidup mereka masing-masing.
Sertifikasi :
- Certified Ericksonian & Generative Trances, Stephen Gilligan
- Certified Hypnotist, HMI California
- Certified Advanced Clinical Hypnotherapist, AAH USA
- Certified Instructor, Indonesian Board of Hypnotherapy
- Certified Family Therapist, Institut Psikologi Indonesia
- Certified Coaching Genius™, International Society of NS
- Certified NLP Coach Trainer, NLP Coach Association
- Certified Life Coach, American University of NLP
- Certified NLP Practitioner, American University of NLP
- Certified Advanced NLP Sales Specialist, American University of NLP
- Certified Master Trainer, NeoNLP Society
- Certified Time Line Therapy™, Time Line Therapy Association
- Certified Services Excellences, City and Guilds International
- Certified Strategic Issues Management, Edith Cowan University
- Dan Ratusan Sertifikasi Lainnya
Publikasi :
Jawa Pos – TribunNews – Liputan6.com – Bisnis Indonesia – TV Excellent – Yahoo
Online – PAS FM – Buku 100 Billionaire Mindset Success Story – Etc.
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III. Apa Kata Mereka ?
“Mau belajar NLP (Neuro-Linguistic Programming) secara
serius, cepat, dan bersahabat ? Saya sangat
merekomendasikan Andreas Anaya Pasolympia sebagai
sumber pembelajaran NLP !”
Yan Nurindra
President of The Indonesian Board of Hypnotherapy
Indonesian’s Father of Hypnosis and Hypnotherapy
“Wujudkan Mimpimu, Sang Pemenang ! Teruslah berikan
Inspirasi ke Indonesia, Andreas Pasti Bisa ! Together, We
can Touch more Heart and Change more Lives !”
Merry Riana
Motivator Wanita No. 1 di Asia
Tokoh Biografi dalam Buku Mega Best Seller, “Mimpi Sejuta
Dollar”
“Saya mengenalnya sebagai Pribadi yang Unik, Ajaib, dan
Pakar di Bidangnya ! Belajarlah dari yang terbaik maka
Anda akan menjadi yang terbaik.. Seriously, Belajarlah dari
Andreas Anaya Pasolympia dan Rasakan Sendiri
Dahsyatnya !”
Budi Purnomo Karjodihardjo
Direktur Utama Kelompok Media Peluang (KMP)
Head of Communication at Jokowi-Ahok Election
Campaign
“Saya pernah mengundang Andreas untuk mengisi
pelatihan di Nawilis. Materi maupun cara membawakannya Mak Nyosss !! Thanks a lot, Andreas !”
Peter Nawilis
Owner Nawilis Auto Service Center, Spooring-Balancing
Specialist

“Training Andreas sangat bagus diikuti oleh anak-anak
muda yang ingin maju dan selalu bersemangat dalam
meraih sukses.. Ayo nyalakan api motivasimu dan capai
kemenangan dalam hidupmu!”
Calvin Hartono
Owner Gado-Gado Boplo
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IV. Contoh Klien-Klien
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V. Sajian Unggulan
A. Workshop Path of Miracles

Bagaimana menggunakan apapun juga untuk menjadi bebas dari segala
belenggu bathin (mental block), mengenal diri, dan menjadi pejalan
keajaiban.
Anda telah belajar berbagai hal, namun seringkali terhambat oleh diri Anda sendiri
? Atau Anda telah belajar berbagai hal dan muncul hasrat dalam diri Anda untuk
membantu orang lain menjalani hidup terbaiknya ? Anda ingin tahu bagaimana
cara menggunakan media apapun juga sebagai sarana untuk mentransformasi diri
sendiri dan orang lain ? Serta juga menggunakan media apapun juga sebagai
sarana menikmati hidup, dan akibatnya dapat menarik segala hal yang Anda
inginkan ?
Manfaat Workshop :
 Mengetahui rute transformasi transformasi hidup Anda.
 Mengetahui 4 macam ilusi pikiran yang menghalangi Anda kebahagiaan.
 Melepaskan berbagai macam emosi negatif yang melekat dalam suatu
peristiwa atau memori tertentu yang menghalangi kesuksesan Anda.
 Mengetahui berbagai cara untuk membantu orang lain melepaskan
berbagai macam emosi negatif yang menghalangi kesuksesan.
 Belajar intisari dari ratusan tehnik penyembuhan bathin, sehingga bahkan
Anda dapat menciptakan tehnik penyembuhan sendiri.
 Mengaktifkan kesadaran murni yang terpendam.
 Meningkatkan kreativitas secara pesat, daya tahan tubuh, dan mengaktifkan
sistem rahasia tubuh untuk menyembuhkan diri sendiri.
 Memiliki skills untuk mengakses gudang ide-ide baru, karya kreatif, dan solusi
pemecahan masalah.
Materi Yang Dipelajari :
 Path of Miracles Framework sebagai sarana untuk mengetahui peta
transformasi Anda.
 Irresistible Nature of Life untuk menyelami berbagai ilusi yang menghalangi
kebahagiaan sejati.
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Mental Block Inventory untuk mengetahui cara efektif menyadari
penghambat kesuksesan diri Anda.
1001 Ways of Healing Techniques untuk mempelajari berbagai variasi tehnik
penyembuhan bathin.
Creative Consciousness Activation untuk mengaktivasi kembali kesadaran
kreatif tubuh serta penerapannya dalam kehidupan.
1001 Ways of Awakening Happiness untuk mempelajari berbagai variasi
bagaimana kebahagiaan alami dapat dibangkitkan melalui berbagai cara.
3 Kinds of Happiness untuk mempelajari tiga macam kebahagiaan dan
mana yang akan kita fokuskan.
3 Point Connection Techniques untuk mempelajari tehnik legendaris
bagaimana mengakses gudang kreativitas, ide-ide baru, dan pemecahan
masalah.
Creative Squash and Decision Making untuk mempelajari bagaimana
menggunakan kesadaran kreatif untuk mengambil keputusan.

B. Workshop Komunikasi Ajaib

Banyak yang menyangka bahwa komunikasi itu mudah, namun kenyataannya
beribu masalah terjadi karena kesalahan komunikasi. Pernahkah Anda
membayangkan, sebuah pelatihan intensif dimana Anda akan dilatih betul
mengenai intisari komunikasi ajaib? Komunikasi yang selain juga efektif, lebih dari itu
menciptakan keajaiban. Komunikasi dimana pesan dapat tersampaikan, perasaan
dapat tertuangkan, dan makna dapat dibagi.
Kami mempersembahkan sebuah pelatihan dari hati kami, yaitu Miraculous
Communication Workshop. Sebuah pelatihan yang membawa Anda pada inti
keajaiban komunikasi pada hari pertama, serta juga membahas berbagai model
komunikasi persuasif pada hari kedua.
Manfaat Pelatihan :
 Memahami secara mendalam tentang komunikasi dan bagaimana cara
termudah memahami proses komunikasi
 Membawa pulang kemampuan berkomunikasi efektif, dan lebih dari itu
adalah komunikasi yang menciptakan keajaiban
 Mempelajari tehnik kuno mengenai mendengarkan, yang disinergikan
dengan sains modern dalam kaitannya dengan komunikasi ajaib
 Mempelajari tehnik bertanya yang efektif untuk menggali informasi dan
membawa komunikasi pada level yang lebih dalam
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Mempelajari tehnik membangun keakraban yang tulus dalam hitungan detik
dengan berbagai variasi
Membawa pulang tehnik bercerita yang efektif, serta bagaimana
menyampaikan pesan yang menancap pada pikiran bawah sadar orang
Mempelajari pola bahasa hipnotik yang diterapkan secara tulus dan memiliki
efek penyembuhan
Serta banyak hal lagi yang tidak dapat dijabarkan satu per satu, yang pada
intinya adalah peningkatan kemampuan komunikasi hingga level yang
sangat dalam

Materi Pelatihan :
 All About Communication
 Effective Communication Barrier
 Assumption and Prejudice Observation
 Miraculous Communication Perspective
 ALULA Model of Communication
 Deep Zen Listening
 Impactful Storytelling
 Communication and The Unified Field
 Many Models of Persuasive Communications
 Principles of Influence and Persuasion
 Assertive Communication
 Application and Case Study
Kami percaya bahwa setiap orang dapat membawa keajaiban dalam setiap
komunikasinya. Kami percaya bahwa setiap manusia dapat memberikan berkat
pada sesamanya melalui komunikasi. Pelatihan Miraculous Communication
Workshop adalah pelatihan yang intensif, dan hanya diperuntukkan bagi Anda
yang peduli terhadap komunikasi. Serta lebih jauh ingin membawa komunikasi
Anda pada level yang sangat mendalam. Hadiahkan program ini kepada diri Anda
atau organisasi Anda, dan jadikan komunikasi Anda membawa keajaiban!
Rute Belajar di Sang Pemenang People Development :
 Integrated System : Suatu sistem training yang meliputi riset, eksekusi, dan
follow up coaching serta maintaining community. Sistem ini dirancang khusus
agar perubahan yang terjadi kepada peserta bersifat sangat mendalam,
personal, dan permanen. Dengan memilih sistem ini maka kami akan
berdiskusi secara mendalam dengan Anda, dan melakukan eksekusi secara
tepat guna demi terjadinya transformasi yang benar-benar nyata.
NB : Garansi Kepuasan Untuk Pemakai Sistem Ini
 Ala Carte : Sistem ini adalah sistem umum dimana pembicara dipanggil
untuk memberikan suatu topik, lalu setelah itu peserta dibiarkan untuk
melaksanakannya sendiri. Sistem ini adalah yang kebanyakan dipakai oleh
para pengguna jasa pembicara.
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VI. Pilihan-Pilihan Lain
Uncommon Training :
Pelatihan berkonsep unik yang berbeda untuk perusahaan Anda.
- Happiness Inside
Pelatihan khusus yang akan mengupas tentang kebahagiaan. Sepulang dari
pelatihan ini karyawan Anda akan terampil berbahagia, dan bekerja
menjadi kegiatan yang penuh makna.
- Ultimate Services Excellences
Pelatihan khusus pelayanan prima. Sepulang dari pelatihan ini pelayanan
prima akan menjadi perilaku otomatis karyawan Anda. Hati yang melayani
akan menjadi tonggak utama pelatihan ini.
- Password of Miracles
Pelatihan khusus yang membahas mengenai keajaiban dan misteri eksistensi
diri. Memporak-porandakan sistem berpikir karyawan Anda, mengajak
mereka untuk mengalami dunia penuh keajaiban.
- Transcendental Healing and Transformation
Pelatihan khusus penyembuhan fisik dan mental. Sepulang dari pelatihan ini
peserta akan memiliki kemampuan penyembuhan baik fisik maupun mental
untuk diri sendiri dan orang lain.
- Beautiful Selling and Persuasion
Pelatihan menjual dan persuasi yang tidak biasa ! Para peserta akan
diajarkan untuk bermain cantik dalam penjualan, melakukan penjualan
dengan tulus sekaligus cerdik di era modern ini.
- Creativity Unleashed !
Pelatihan yang mengajak karyawan Anda untuk terhubung kedalam sumber
kreativitas tiada batas. Sepulang dari pelatihan ini peserta akan dapat
mengakses gudang ide kreatif kapanpun juga, dan juga tahu cara
melaksanakan ide-ide tersebut dalam aksi.
Common Training :
Pelatihan berkonsep umum yang biasa diminta oleh perusahaan.
- Ceramah Motiva(k)si
Pelatihan motivasi umum yang disampaikan secara tidak umum. Peserta
akan termotivasi seperti seusai ikut pelatihan motivasi, namun selain itu juga
siap beraksi nyata dengan kemantapan hati.
- Terampil Menjual dengan NLP
Pelatihan menjual dengan cara neuro-linguistic programming. Belajar pola
bahasa hipnotik, mengendalikan mood, keakraban bathin, dan
kemampuan-kemampuan khusus ala NLP lainnya.
- Rahasia Menjadi Pribadi Percaya Diri dan Berkharisma
Pelatihan yang membuat pesertanya menjadi pribadi yang bersinar dalam
percaya diri dan kharisma yang alami.
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-

-

Strategic Communication Planning and Execution
Pelatihan mengenai perencanaan komunikasi strategis dan eksekusinya.
Peserta akan dipandu bagaimana merencanakan strategi komunikasi
perusahaan secara terpadu dan kreatif.
Goal Setting and Goal Imprinting for Company
Pelatihan goal setting seperti yang sering diminta oleh perusahaan. Peserta
akan memiliki goal pribadi, dan goal tersebut akan ditanamkan kedalam diri
para peserta dengan berbagai metode.
Modern-Age Mindfulness
Pelatihan meditasi mindfulness umum untuk perusahaan. Para peserta akan
diajak mengenal dan mempraktikkan mindfulness, dan hidup dengan lebih
tenang, bahagia, dan penuh daya fokus.

Featuring Training :
Pelatihan yang melibatkan trainer-trainer lain yang pakar dibidangnya.
- Fire Eating / Fire Walking Outbound (feat. Harsono Subroto)
Pelatihan outbound interaktif yang melibatkan aktivitas makan api atau jalan
diatas api. Aktivitas dilakukan secara aman bagi para peserta. Mereka akan
diajak untuk menggali potensi dirinya dan mendobrak hambatan mental
yang ada melalui proses tersebut.
- Yin and Yang NLP Mastery (feat. Harsono Subroto)
Pelatihan NLP Practitioner bersama Andreas Pasolympia dan Harsono
Subroto. Andreas dan Harsono telah berduet dalam tema ini selama lima
tahun lebih. Pemahaman Andreas yang mendalam dipadu pengalaman
profesional dari Harsono menjadikan workshop ini sangat istimewa.
- Unbeatable Persuasion (feat. Idrus Putra)
Bagaimana ketika kedua pakar persuasi bersatu dalam satu kelas yang sama
? Pelatihan Unbeatable Persuasion mengajak para pesertanya untuk menjadi
komunikator ulung melalui berbagai pendekatan dan metode yang telah
teruji bertahun-tahun.
- Lucid Dreaming and Lucid Living Retreat (feat. Efendi Wang)
Retret yang sejuk dan unik untuk karyawan Anda. Pelatihan Lucid Dreaming
and Lucid Living mengajak para pesertanya untuk hidup secara lebih sadar,
lebih tenang, sekaligus dapat mengeksplorasi dunia mimpi. Tradisi Tibet kuno
dipadu dengan riset-riset pengetahuan terkini menjadikan workshop ini
sangat patut dicoba.
Approved By :

VII. Galeri
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VIII. Kontak dan Diskusi
Terima kasih telah membaca proposal ini, kami sangat senang jika dapat
memberikan layanan yang bermanfaat bagi perusahaan Anda. Untuk diskusi lebih
lanjut silahkan hubungi :
+6285 6266 8555
pasolympia@gmail.com
andre@SangPemenang.com
www.SangPemenang.com
LINE / Instagram : pasolympia
Facebook : Andreas Anaya Pasolympia II / Andreas Anaya Pasolympia
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