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DIT KUN JE VERWACHTEN

1. Introductie: hoe is het begonnen?
2. Uitleg SPAT Methode
3. De methode in de praktijk

Verrassing + exclusieve aanbiedingen 
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DE SPAT METHODE

Vind een diepe motivatie1.



DE SPAT METHODE

Dit verlangen vertaal je naar een hoger doel

Een hoger doel zorgt voor:
ü Intrinsieke motivatie (zelfbeschikkingstheorie van Deci & Ryan)
ü Richting en koers
ü Dat je het volhoudt als het tegenzit en je beloning afneemt
ü Duurzaam resultaat en meer diepgang in je ontwikkeling

Autonomie

Betrokkenheid

Competentie



DE SPAT METHODE

Wanneer weet je of je het hogere doel te pakken hebt?

ü Het betreft vaak life events
ü Ogen gaan stralen
ü Positieve energie komt vrij in het lichaam
ü Overstijgt een fysiek, emotioneel of mentaal doel

à Formuleer jouw doel zo specifiek, persoonlijk en positief mogelijk



DE SPAT METHODE

Selecteer vaardigheden2.



DE SPAT METHODE

Het doel knip je op in SMART subdoelen, waar je trainbare vaardigheden aan koppelt, te weten:

ü Een fysieke vaardigheden (gekoppeld aan het lichaam)
ü Een emotionele vaardigheden (gekoppeld aan het gevoelsleven)
ü Een mentale vaardigheden (gekoppeld aan onze cognitie)



DE SPAT METHODE

Primitief brein = fysiek

Neocortex= mentaal

Limbisch brein = emotioneel



DE SPAT METHODE

Embodiment
Door met deze drie type vaardigheden aan de slag te gaan betrek je het gehele lichaam 
bij de verandering (Geuter, 2015-2016).

In het boek Intelligent Bewegen (bladzijde 107 - 109) staan mooie voorbeelden van 
embodied cognition beschreven, zoals Power Posing.



DE SPAT METHODE

In Verbinding
Dat ons lijf, denken en gevoel onlosmakelijk met elkaar in verbinding staat, is iets wat 
we ervaren. Hoe dit precies in zijn werking gaat, daar zijn wetenschappers nog niet over 
uit.

Voordelen bewegen
Wat we wel weten is dat beweging ontzettend veel voordelen heeft voor je gevoel en 
mentale gesteldheid. Wil je hier meer over weten kijk dan onder andere op de site van 
bewegen voor je brein: www.bewegenvoorjebrein.nl. 
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Fysieke vaardigheid

De SPAT methode voegt deze drie type 
vaardigheden samen om te komen tot de 

gedragsverandering. Dit is de belangrijkste 

basis van de oefening of training.



VAARDIGHEDEN

Emotionele vaardigheden Mentale vaardigheden Fysieke vaardigheden
Zelfvertrouwen Beslissen Kracht

Grenzen bewaken Creativiteit Stabiliteit

Stressbestendigheid Reëel zelfbeeld Uithoudingsvermogen

Verbinding maken Geheugen Lenigheid
Voelen Aandacht (reactie) Snelheid



INTEGREREN

Integreer dit in de beweegactiviteit3.
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Beslissen

Uithoudingsvermogen
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INTELLIGENT BEWEGEN

Aan de slag

1. Vind een diepe motivatie
2. Selecteer vaardigheden
3. Integreer dit in de beweegactiviteit



EXPERIENCE!



EXCLUSIEF VOOR NU!
Bijna 30% korting op de OFFLINE SPAT 
Academy in 2020: € 875 i.p.v. € 1.175

* Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten



EXCLUSIEF VOOR NU!
Online tool met honderden intelligente 
oefeningen: 3 maanden voor de prijs 
van 1 maand € 49,95

* Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten



Gesigneerd boek Intelligent Bewegen € 15,-
OF 2 boeken voor € 28,50
OF 3 boeken voor € 40,-

EXCLUSIEF VOOR NU!

* Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten



Gesigneerd boek Intelligent Bewegen € 15,-
OF 2 voor € 28,50
OF 3 voor € 40,-

Online tool met honderden intelligente 
oefeningen: 3 maanden voor de prijs 
van 1 maand € 49,95

INFO@SPATVERANDERT.NL
Ruim 30% korting op de OFFLINE SPAT 
Academy in 2020: € 800 i.p.v. € 1.175

* Prijzen zijn exclusief btw en verzendkosten




