
Integratieve ademtherapie 
 
 
Indicaties 
 
Je gedachten en je gevoelens zijn in diepste wezen verbonden met je 
ademhaling. Zo kun je van schrik je adem inhouden, ontspannen door 
een diepe zucht en oppervlakkig en gejaagd ademhalen als je nerveus 
bent. De neiging bestaat om bij het voelen van bepaalde emoties die je 
niet wilt voelen, de adem in te houden en de emoties zo te onderdrukken.  
Deze weggedrukte emotie/spanning (=energie) hoopt zich op in je 
lichaam (in je zenuwstelsel, spieren en organen), die er later op allerlei 
manieren uit zullen komen via lichamelijke klachten: 

 
� Angsten 
� Concentratiemoeilijkheden 
� Depressiviteit 
� Hartklachten, hartritme stoornissen  

(een goede ademhaling ondersteunt de hartfunctie) 
� Hoge of lage bloeddruk 
� Hoofdpijn, migraine 
� Hyperventilatie en ademhalings- en longproblemen 
� Maag/darmklachten        
� Stress, overspannenheid 
� Vermoeidheid 

 
 
 
 
Ademhaling ontlaadt spanningen op het lichamelijke vlak als ook op 
het geestelijke vlak. 
 
 
 
Voor integratieve ademtherapie kunt u terecht bij: 
Faro neuro & health center 
Papaverstraat 26B 
1131 HK Volendam 
Tel: 0299-713002 
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Integratieve ademtherapie 
 
Theorie en achtergrond 
 
Hoe je je voelt, beïnvloedt het patroon van je ademhaling. Zo heeft 
omgekeerd jouw individuele ademhalingspatroon invloed op hoe je je 
voelt, denkt en hoe je met spanningen omgaat. Dat ademhalingspatroon 
is onbewust gevormd door allerlei spanningen en emotionele 
gebeurtenissen die je in je leven hebt meegemaakt en het bepaalt hoe je 
met jezelf en met je omgeving omgaat. De meeste mensen weten niet 
hoe het is om vrij te ademen, omdat ze dit onbewust tegenhouden.  
Daarnaast kunnen mensen overtuigingen opdoen uit hun vroege jeugd 
(bijvoorbeeld dat ze niet succesvol kunnen zijn). Deze overtuiging wordt 
ingeprent en kan het leven van de persoon zodanig bepalen, dat het in 
het latere leven onbewust situaties kan creëren die overeenkomen met 
deze overtuiging. 
 
Integratieve ademtherapie is een ademhalingsmethode die je in contact 
brengt met je eigen levensenergie. Het is een intense én een hele 
plezierige ervaring, die je bevrijdt van de aangeleerde controle, 
overtuigingen en gedachten. Zo zal de ademhaling van geest en lichaam 
vrijer verlopen, zodat je je zowel geestelijk als fysiek beter gaat voelen. 
Dit geeft een aanmerkelijke verbetering van je vitaliteit en gezondheid.  
 
 
Werkingsmechanisme 
 
Je zou integratieve ademhalingstherapie als een reinigingsproces en 
een bewustwording van het onbewuste in jezelf kunnen beschouwen. 
Integratieve ademhalingstherapie werkt als reinigingsproces omdat 70% 
van al je afvalstoffen, die je lichaam altijd produceert, via je ademhaling 
naar buiten wordt geloosd. Ook is er sprake van bewustwording omdat je 
door je adem bewust wordt van een heel scala aan gevoelens en 
gedachten die je voorheen onderdrukte met je adem. Je wilde er 
misschien niet mee in contact komen, maar na integratieve 
ademhalingstherapie ga je ze onder ogen zien. 
 
 
 

 
 
Praktische informatie 
 
De ademhalingsmethode die gehanteerd wordt in de integratieve 
ademhalingstherapie, is heel simpel. De ademhalingsmethode bestaat uit 
het verbinden van de uitademing aan de inademing en het loslaten van de 
uitademing in een voortdurend ontspannen ritme. Je doet dit comfortabel 
liggend op je rug, onder begeleiding van een getraind therapeut.  
In een ademhalingssessie kun je een heel scala van gevoelens en 
lichamelijke sensaties meemaken. De lichamelijke sensatie is 
hoofdzakelijk een lichamelijk ervaren van energie, die aanwezige 
spanningen als het ware los trilt, zodat je ze kunt loslaten. Dit is meestal 
een hele plezierige ervaring. Wat betreft gevoelens: soms komt 
onverwerkte pijn of verdriet of komen andere verdrongen gevoelens 
omhoog. Door verbonden te blijven ademen, merk je hoe je ook dat los 
kunt laten. 
Hoewel je dus in feite jezelf opnieuw leert ademen, is de aanwezigheid 
van een deskundig therapeut noodzakelijk, vooral tijdens ca. de eerste 10 
sessies. Niet alleen om je ademhalingsritme te coachen, maar ook om te 
zorgen dat je geen verkeerde ademhaling aanleert. Door zijn/haar 
ervaring en doordat hij/zij het proces zelf heeft meegemaakt, schept hij/zij 
een sfeer van vertrouwen, waardoor je allerlei herinneringen kunt loslaten. 
Het resultaat, na elke sessie, is een gevoel van algehele bevrijding en 
een diepe ontspanning. De ervaring leert dat één sessie per week het 
prettigste is. Dat is voor de meeste mensen een hele investering, maar 
wél één waar je de rest van je leven plezier van zult hebben. Je leert 
namelijk een ademhalingsmethode die je altijd en overal kunt toepassen. 
 
 
 
 
 


