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YOGA NIDRA INTRODUCTIE CURSUS (YNIC) 



INHOUD 
 

 

Deze introductiecursus is de voorbereiding op het volgen van de Yoga Nidra Teacher Training.  

Yoga Nidra is ontwikkeld in de Satyananda Yoga traditie en  neemt daar een belangrijke plaats in.  

Kennismaking met en verdieping in Satyananda Yoga  vormt de inhoud van deze cursus.   

 

Iedere cursusdag begint met een praktijkles met mantra’s, asana’s, pranayama’s en yoga nidra.   

De opbouw en inhoud van deze yogalessen zullen in de nabespreking aan de orde komen. . 

 

In de middagsessie zullen aan Yoga Nidra en Satyananda Yoga gerelateerde onderwerpen 

geïntroduceerd worden.  De theorie van de Pancha kosha’s, de Prana ‘s, de Chakra’s en de 

 pratyahara technieken  Ajapa Japa en Antar Mouna komen aan de orde.  

Kennis en ervaring van deze onderwerpen vormen de basis voor het volgen van de Yoga Nidra  

Teacher Training.  

 

 

De studieboeken die tijdens de Yoga Nidra Introductiecursus gebruikt zullen worden zijn:  

 

 “Yoga Nidra” (de Engelstalige versie)  van Swami Satyananda Saraswati 

 “Asana Pranayma Mudra Bandha“ (APMB) van Swami Satyananda Saraswati 

 “Prana and Pranayama” 

  Facultatief: “Meditations from the Tantra’s” 
 

 De boeken zijn o.a. te bestellen bij www.yogabindu.nl of www.sypublications.com. 
 

De cursisten worden geacht de boeken voorafgaand aan de cursus aan te schaffen.  

 

 

Van de cursisten wordt verwacht dat ze tussen de lesdagen in en na de laatste lesdag tot aan de YNTT 

bezig gaan met de aangereikte stof 

 

Om een positieve aanbeveling voor deelname aan de YNTT te krijgen, is het noodzakelijk de volledige 

cursus te volgen. 

 

 

 

 

 

 

http://www.yogabindu.nl/


YOGA NIDRA INTRODUCTIE CURSUS (YNIC) 
 
De Yoga Nidra Introductie Cursus is opgezet om kennis te maken met de beoefening en de 

achtergronden van Yoga Nidra.  

De hele cursus is gebaseerd op de richtlijnen van de Satyananda Yoga.  

 

Na deelname aan de YNIC zal de cursist voldoen aan de vooropleidingseisen van de YNTT 

 (Yoga Nidra Teacher Training).  

 

De Yoga Nidra Introductie Cursus staat ook open voor yogadocenten die hun kennis van en ervaring met 

Yoga Nidra en Satyananda Yoga willen vergroten. 

 
Deze YNIC zal gegeven worden in een periode van 5 maanden, voorafgaand aan de YNTT. 

 

 

 

DATA zaterdagen 21-09-2019, 16-11-2019 en 18-01-2020 
 

LOCATIE Yoga Ruimte Hilversum  
Veerstraat 25 
1211 HJ Hilversum 
 

DOCENTEN Swami Annapoorna (Anne Kohlen)  
                    (www.satyanandayoga.nl) 
                    Atmasagarananda (Anne-Marie Nijs)  
                   (www.yogaruimtehilversum.nl  

 

INFORMATIE en AANMELDING Anne-Marie Nijs  
e-mail: yogaruimtehilversum@kpnmail.nl 
06-28672451 OF Whats App 

KOSTEN 255 Euro, te voldoen bij aanmelding.  

 

 

 

Deze introductiecursus geeft geen bevoegdheid tot het onderwijzen van Yoga Nidra.  

Bij volledige aanwezigheid ontvangt men een bewijs van deelname en een positieve aanbeveling voor 

toelating tot van YNTT. 

Na het met goed gevolg afronden van de YNTT, is men bevoegd Yoga Nidra op te nemen in de 

yogalessen. 

 

“Through the practise of Yoga Nidra, we are not only relaxing, but restructuring 

and reforming our whole personality from within “  

 Swami Satyananda Saraswati 

http://www.yogaruimtehilversum.nl/
mailto:yogaruimtehilversum@kpnmail.nl


 

DAG 1 - YOGA NIDRA INTRODUCTIE CURSUS 

 
09.30 – 10.00    Thee/koffie en welkom 

 

10.00 – 10.30   Introductie van de deelnemers/docenten en de cursus 
 

10.30 – 12.30  Satyananda Yoga sessie 
De Satyananda Yoga sessie omvat het chanten van de mantra’s, 
de beoefening van asana’s, pranayama en Yoga Nidra. 
 

12.30 – 13.00  A. Doornemen van de ochtendsessie 
B. Uitdelen materiaal voor beoefening thuis 
 

13.00 – 14.30  Lunch 
 

14.30 – 15.30  
 

A. Theorie van Yoga Nidra  

De geschiedenis/ de verschillende stappen/ contra-
indicaties en effecten van Yoga Nidra  

        B. Theorie van het concept van Pancha Kosha’s 

Uitleg hoe dit concept gebruikt/ geïntegreerd kan worden 
in de Yoga (Nidra) 

 

15.30 – 15.45  Thee/snack 
 

15.45 – 16.30  Yoga Nidra sessie 
 

16.30 – 17.00  Afsluiten van de dag 
 

 

THUIS OEFENING 
Dagelijks 

• 15 /20 minuten asana en pranayama  
• Yoga Nidra  

 

Wekelijks 

• Het chanten van de mantra’s 
 

Maandelijks 

 Lezen pagina 1 – 16 in Yoga Nidra (Introduction/Art of Relaxation) 

 Lezen pagina 69 – 80 in Yoga Nidra (Outline of the Practice/ General suggestions) 

 Lezen in APMB pagina’s gerelateerd aan de asana’s van dag 1 YNIC 

 Lezen in APMB pagina 363 – 378 (pranayama ) en pagina 423 – 432 (mudra’s) 
 



 

DAG 2 – YOGA NIDRA INTRODUCTIE CURSUS 

 
09.30 – 10.00    Thee/koffie en welkom 

 

10.00 – 12.00   Satyananda Yoga sessie 
 

12.00 – 13.00 A. Doornemen van de ochtendsessie 
B. Uitdelen materiaal voor beoefening thuis 
C. Delen van ervaring van afgelopen periode 
 

13.00 – 14.30  Lunch 
 
 

14.30 – 15.30  
 

A. Theorie van de verschillende Bandha’s 
B. Theorie van de Pancha Prana’s 
C. Uitleg van het Spiritueel Dagboek en de SWAN methode 
 

15.30 – 15.45  Thee/snack 
 

15.45 – 16.30  Yoga Nidra sessie 
 

16.30 – 17.00  Korte introductie van Antar Mouna en afsluiting van de dag 
 

 

 

THUIS OEFENING 

 
Dagelijks 

• 15/20 minuten asana en pranayama  
• Yoga Nidra  

 

Wekelijks 

• Chanten van de mantra’s 
 

Maandelijks 

 Lezen pagina 17 - 27 in “Yoga Nidra” (Training the Mind/ Experiences in Yoga Nidra) 

 Lezen in APMB pagina’s gerelateerd aan de asana’s van dag 2 YNIC 

 Lezen in APMB  pagina  379 – 385 (pranayama)  

 Lezen in APMB pagina 407 – 420 (bandha’s) 
  

 

 



 

DAG 3 – YOGA NIDRA INTRODUCTIE CURSUS 
 

 
09.30 – 10.00    Thee/koffie en welkom 

 

10.00 – 12.00   Satyananda Yoga sessie 
 

12.00 – 13.00  A. Doornemen van de ochtendsessie 
B. Uitdelen materiaal voor beoefening thuis 
C. Delen van ervaring van afgelopen periode 
 

13.00 – 14.30  Lunch 
 
 

14.30 – 15.00  
 

Theorie van de Chakraleer 

15.00 – 15.30 Oefening van Antar Mouna 
 

15.30 – 16.30  A. Evaluatie van de YNIC  
B. Informatie over de YNTT (Yoga Nidra Teacher Training) 
 

16.30 – 17.00  Yoga Nidra sessie en afsluiting van de dag en YNIC 
 

 

 

 

 

 

Tijdens deze laatste dag van de YNIC zal er geen huiswerk meegegeven worden. 

Wel worden de cursisten gestimuleerd en geadviseerd te blijven lezen in de studieboeken en dagelijks 

yoga te beoefenen waarbij Yoga Nidra steeds een onderdeel is. 

 

Het volgen van de YNIC geeft de cursist geen bevoegdheid om Yoga Nidra te doceren. 

Het volledig volgen van deze cursus geeft de deelnemer echter wel de juiste voorkennis voor de  

Yoga Nidra Teacher Training (YNTT) en zal zo voldoen aan de vooropleidingseisen van deze  

Teacher Training. 

 

De YNIC is naast een voorbereiding op de YNTT ook een cursus voor verdieping van kennis en een 

vergroting van ervaring met Yoga Nidra en Satyananda Yoga. 

 

Alle deelnemers aan de YNIC ontvangen na voltooiing een bewijs van deelname. 

 


