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PERSOONLIKE MOTIVERING EN SELFBESTUUR

Baie min mense beskik oor ŉ aksieplan vir hulle lewens. Ons beplan graag ŉ vakansie
of om ŉ huis te bou, maar die meeste van ons dink nie daaraan om vir ons lewens in
geheel te beplan nie.

Vir baie van ons vlieg die tyd verby; ons bevind onsself op ŉ sekere ouderdom met
geen idee hoe ons daar gekom het, of waarheen ons op pad is met ons lewens nie. Op
ŉ sekere tydstip in jou lewe is jy bewus van opsies, hoop, idees, aspirasies en drome
vir jou toekoms. Die volgende oomblik skrik jy wakker en wonder: "Hoe het ek hier
gekom?"

DAGPROGRAM

Module 1 : Persoonlike Motivering en Selfbestuur

Persoonlike motivering en effektiewe selfbestuur is die sleutel tot sukses in alle areas van die
lewe. Dit vorm die grondslag vir enige bevoegdheid en vaardigheid wat in die werksplek van
toepassing is. 'n Mens moet jouself kan motiveer en beheer ten einde suksesvolle
interpersoonlike verhoudings te hê en doelwitte te kan bereik.

Module 2: Effektiewe Tydsbestuur

Die module dek teorie en praktiese toepassings van algemene beplanning en tydsbestuur in
die individu se persoonlike lewe, sowel as in die werksplek.

Teen die einde van die werksessie behoort die deelnemer in staat te wees om:

Die werking van die onderbewussyn en motivering te verstaan
Basiese visualisering-, intuïsie- en versterkingstegnieke te kan gebruik
Verbeterde selfinsig en selfvertroue te openbaar
Te weet wat sy drome en ideale vir sy lewe is
Sy lewenswaardes te identifiseer
Sy prioriteite te kan bepaal gebaseer op bogenoemde
Te weet hoe om effektiewe doelwitte op te trek
ŉ Aksieplan vir sy eie lewe op te stel met spesifieke doelstellings en

 sperdatums wat gebaseer is op sy unieke drome, ideale en waardes.
Elke dag se aktiwiteite op ŉ meer effektiewe en produktiewe manier te beplan en te
prioritiseer
Die slegte gewoonte van uitstel (procrastination) maklik en vinnig te oorkom
Krisisse makliker en vinniger te kan hanteer
Sy werkspasies en werkvloei beter te organiseer
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Meer effektief te kan delegeer
Van rituele gebruik te maak om hul lewens gladder te laat verloop
Vergaderings meer gepas en effektief te beplan

KURSUSBESONDERHEDE:

Duur: 1 dag

Datum: 19 Februarie 2014

Taal: Afrikaans

Tyd: 8.00 vir 8.30 tot 17.00

Plek: Wellington

Belegging: R900 per persoon + BTW = R1 026

Sluitingsdatum vir inskrywings: 12 Februarie 2014

Bespreking: Kontak info@hopcal.co.za of skakel (021) 8513639 of kliek hier

AANBIEDER:

 

Avril het 16 jaar ervaring in die Menslike Hulpbronbestuur veld in 'n korporatiewe omgewing.
Sy het op senior bestuursvlak gewerk in die goudmynbedryf en konstruksiebedryf.

Voor sy by HopkinsCalvert aangesluit het, het sy vir twee jaar konsultasiewerk gedoen as
bestuurskonsultant in die Wes-Kaap.

Sy is 'n geregistreerde Bedryfsielkundige en is ook op Meestersvlak geregistreer by die SA
Raad vir Menslike Hulpbron Praktyk.

Please click here should you wish to unsubscribe.
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