
 

 
  



 

 

 

Celebration of Light 
- 4 Luminous Mantras for Spiritual 

Adoration, Togetherness, Prayer & Light - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Om Namo Bhagavate mantra short version, 17.30 min. 
(offers a joyous healing for spiritual adoration) 

2. Maha mantra short version, 19.58 min. 
(offers a joyous healing for spiritual togetherness) 

3. Om Mani Padme Hum mantra short version, 19.54 min. 
(offers a joyous healing for spiritual prayer) 

4. Gayatri mantra short version, 19.40 min. 
(offers a joyous healing for spiritual light) 

total playing time: 79.46 min.  



 

 

Celebration of Light 

De mantra’s van de cd ‘Celebration of Light’ helpen je om je te openen voor het 
‘verlichtende’, ‘verruimende’ en ‘verhelderende’ of je dat nu inzicht, spiritualiteit, 
God of ‘Licht’ noemt. Je laaft je aan de waarde van het ‘Licht’ om erdoor geopend 
en gevoed te worden, zodat je door zijn helderheid geïnspireerd wordt en weer 
kunt vertrouwen op de scheppende kracht ervan. In die openheid voel je de 
gunstige invloed van het ‘Licht’ en voel je haar bevrijdende werking. De cd begint 
met de Om Namo Bhagavate mantra. Deze mantra bezingt op een ontspannen 
manier je verlangen naar het ‘Licht van het Grotere’, van Bhagavate, van het 
goddelijke. Je verlangen naar het ‘Licht’ dat alles heeft veroorzaakt en in stand 
houdt, naar het ‘Licht’ dat je het leven geeft. In deze kabbelende mantra mag je je 
langzaam verder openen voor die diepgang en maak je steeds duidelijker contact 
met de helderheid die het ‘Licht’ je geeft en ga je je in die spirituele adoratie voor 
het ‘Licht’ steeds vrijer voelen. Vervolgens komt de Maha mantra, de belangrijkste 
hindoeïstische mantra, waarin de waarde van Krishna als het ‘Licht van Liefde’ 
bezongen wordt. Het begrip ‘Krishna’ staat voor liefde als basis van je 
medemenselijke handelen en nodigt je uit om vanuit een liefdevolle helderheid te 
leven als respect voor de schepping en je medemensen. Het toelaten van de 
Krishna-energie zorgt voor een spiritueel samenzijn met het ‘Licht van de Liefde’. 
De derde mantra van deze cd is de Om Mani Padme Hum mantra, de belangrijkste 
mantra uit het Tibetaanse boeddhisme, waarin het ‘Licht’ van ‘het Juweel in de 
Lotus van je Hart’ bezongen wordt. Dit juweel is het lichtste, diepste en stralendste 
aspect van je spirituele hart, de bron van liefde in jou. Opnieuw laat je je, door je 
hiervoor te openen, door dit innerlijke licht aangeraakt, gevoed en verrijkt worden. 
Het ‘Licht’ beïnvloedt alles en doordringt alles om er ruimte in te laten ontstaan 
voor groei en ontwikkeling en als je je voor het ‘Licht’ opent, reinigt het je 



 

 

bewustzijn, je leven en je hart, hetgeen deze mantra tot een direct inwerkend 
spiritueel gebed maakt. Als laatste vult de Gayatri mantra deze reeks aan. De 
Gayatri mantra is ook een zeer belangrijke hindoeïstische mantra, waarin het 
‘Licht’ als de belangrijkste spirituele kracht, alle duisternis uit je bewustzijn laat 
verdwijnen. Het ‘Licht’ is spiritueel gezien zo bijzonder, omdat het niet vecht tegen 
de duisternis. De duisternis kan het licht gewoonweg niet verdragen en vertrekt 
vredig, zonder enige strijd, zoals de nacht ook geruisloos voor de dag vertrekt. 
Daarom is het ‘Licht’ ook een veelgebruikte waarde voor God of het ‘Grotere’. 
Het is een meditatief genot om volledig door dit spirituele ‘Licht’ omgeven te zijn, 
erdoor beschenen en gevoed te worden en erdoor lichter en vrijer te worden 
gemaakt, zodat je weer vanuit een open bewustzijn kunt leven. Als het in je 
bewustzijn ‘Licht’ is geworden, zijn onwetendheid en ongevoeligheid zonder strijd 
vertrokken en is er een prachtige, vredige en geborgen waarheid overgebleven om 
je gelukkig in te laten zijn.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

email: contact@lightofbeing.org  
tel: 0032 (0)80 548 638 
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