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SOMATO-PSYCHO PEDAGOGIE
Recente wetenschappelijke studies1 over het (niet goed) functioneren van een persoon, leiden naar een
benadering die ons onderzoeks- en referentiekader verruimen: de eenheid lichaam-geest. De somatopsychopedagogie (S-PP) is hierin een trendsetter, zowel op theoretisch vlak als in de praktische toepassing
ervan. Ze stelt de persoon met zijn aandoening centraal, om vanuit een ervaringsgerichte aanpak de weg te
helpen vinden naar een beter functioneren in een maximaal welzijn.
Deze ervaringsgerichte discipline bevindt zich op de cutting edge van educatie en therapie. Ze raakt zowel de
fysieke als psycho-emotionele mens. Door nieuwe perceptieve vaardigheden aan te leren, versterk je het
waarnemen van de wisselwerking tussen het fysieke lichaam en het psycho-emotionele
bewustzijn. Waarneming en beweging vormen de rode draad in deze vernieuwende discipline en laten de
Somato-psychopedagoog toe om cliënten te leren hoe zij dankzij de intelligentie van het lichaam, (opnieuw)
een evenwicht kunnen vinden en zich verder kunnen ontwikkelen, zowel op persoonlijk als op professioneel en
samenlevingsvlak.
De term somato-psychopedagogie lijkt ingewikkeld, maar is in werkelijkheid eenvoudig:
-

Somato betekent lichamelijk, want onze aanpak leert ons het lichaam fijner waar te nemen en ervaren;

-

Somato-psycho geeft aan dat de methode het verband tussen lichaam en psyche bestudeert, en dit in twee
richtingen: ze nodigt uit onze reflectie te verruimen met informatie die van het lichaam komt en de
omgeving, en ze leert effecten van gedachten en psychisch functioneren op het lichaam, alsook de impact
op de omgeving, te herkennen en er rekening mee te houden;

-

Somato-psychopedagogie geeft aan dat het om een pedagogie gaat, een methode die uitnodigt om te leren
en overdraagbaar is2.
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