
 

  



 

 

Sacred Sounds part 2 
- The Cosmic Sound of Recitation - 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

1. Surya recitation mantra (offers a healing of your inner peace), 12.02 min. 

2. Brahma recitation mantra (offers a healing of your inner freedom), 11.18 min. 

3. Gayatri recitation mantra (offers a healing of your inner light), 12.30 min. 

4. Vishnu recitation mantra (offers a healing of your inner strength), 14.53 min. 

5. Shiva recitation mantra (offers a healing of your inner awareness), 13.16 min. 

6. Gurudev recitation mantra (offers a healing of your inner wisdom), 15.41 min. 

7. Om Mani Padme Hum recitation mantra (mp3-version) 12.26 min. 
(offers a healing of your inner heart) 

 

total playing time: 79.53 min.  



 

The Cosmic Sound of Recitation 

De cd Sacred Sounds: The Cosmic Sound of Recitation (recitatie, in Sanskriet 
vaacana, is het via meditatieve zang voordragen van betekenisvolle teksten) laat je 
voelen hoe dit soort zang je kan ondersteunen om aan je persoonlijke 
gevoelsinterpretaties voorbij te gaan om je een meer ruimtelijke beleving te laten 
ervaren. Recitatiezang werkt bevrijdend bij een te sterke mentale georiënteerdheid 
en bekrachtigt daardoor de ervaring van het in relatie zijn met het wezenlijke. 

De cd begint met de Surya recitatie, die je ondersteunt in je openheid voor het 
ervaren van mentale vrede. Ze brengt mentale rust, ruimte en vrijheid, kwaliteiten 
die in de recitatie bezongen worden als de verschillende licht-aspecten van het 
zielslicht, Surya. Laat het reciteren je beïnvloeden en naar een andere 
gevoelswaarde brengen voorbij aan het sentimentele. 

Als tweede komt de Brahma recitatie, die je ondersteunt in je openheid voor het 
bevrijd mogen raken van je conditionering. Ze brengt energetische ontspanning in 
het achterhoofd en de gehele nek en verzacht je overtuigingsneiging en 
vasthoudendheid. De recitatie herhaalt dat alles doordrongen is van de zich steeds 
verder uitbreidende levenskracht van Brahma en dat in alles het creatieve 
levensprincipe steeds voelbaar is, alles is leven. 

Vervolgens komt de Gayatri recitatie, die je ondersteunt in je openheid voor het licht 
van je hart. Ze brengt ruimte, licht en vrijheid in de gehele borstruimte en de rug 
en verzacht zo het hartchakra zowel aan de instroomkant achteren als voren waar 
het hart aan je relatiebeleving met anderen bijdraagt. Ze benoemt het verlangen 
om bij alle onhelderheden van het leven open te mogen gaan voor het licht van 



 

wijsheid, helderheid en rechtschapenheid. Het herhalen via deze zangwijze in 
combinatie met ontvankelijkheid en genegenheid werkt bekrachtigend. 

De cd gaat verder met de Vishnu recitatie, die je ondersteunt in je openheid voor de 
ruimtelijkheid van je manifestatie. Deze recitatie brengt energetische ontspanning 
in het buik-maaggebied en staartbeengebied en laat de neiging tot identificatie met 
je manifestatie, waardoor je snel in je ego komt, vervagen. Laat de kracht van deze 
essentiële energie die het leven laat stralen en kracht geeft met al haar 
bewoordingen op je inwerken en je verlichten en met ware levensvreugde in 
contact brengen. 

Dan komt de Shiva recitatie, die je ondersteunt in je openheid voor je meditatieve 
aanwezigheid. Ze brengt energetische uitwisselende doorstroming van kruin naar 
perineum en omgekeerd, waardoor verinnerlijking en een gevoel van essentiële 
aanwezigheid ontstaat. De recitatie bekrachtigt het verlangen met het levende nu 
in verbinding te staan en elk moment van aanwezigheid tot een contact met het 
wezenlijke te laten worden. 

De Gurudev recitatie die daarna komt, ondersteunt je in je openheid voor het ervaren 
van je aura. Ze brengt meer gevoel van vrijheid en ruimte voor het energetische 
veld rondom je teweeg en verzacht daardoor de spanning van in huid en het gevoel 
van in een cocon te leven. Deze recitatie geeft in allerlei bewoordingen aan dat 
pure levenskracht en creatie de ware spirituele leraar en gids is. 

Als extra track is er als laatste nummer de Om Mani Padme hum recitatie, die je 
ondersteunt in het je vrij voelen vanuit van je hart. Ze creëert een liefdevolle ruimte 
voor naastenliefde en betrokkenheid bij de mensheid. De ritmische herhaling van 



 

deze mantra bekrachtigt de waarde van het spirituele hart en van het verlangen 
met die glans te leven en vanuit dat licht te handelen in relatie tot al wat leeft. 

Moge aan de hand van al deze recitaties een duidelijk gevoel zijn ontstaan van 
waarom dit reciteren als' Cosmic Sound' wordt omschreven en vanuit het oude 
spirituele India als Sacred Sounds wordt beschouwd. 

De Om Mani Padme Hum recitation mantra is bij The Sacred Sound of Recitation 
alleen verkrijgbaar als mp3 versie, die je bij een mp3 bestelling krijgt toegestuurd. 
Op cd is het nummer daarnaast verkrijgbaar via de cd ‘Special Collection Album: 
Tantric Waves & extra tracks’. 



 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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