
 

 
  



 

 

 

Celebration of Life 
- 4 Vitalizing Mantras for Spiritual 

Growth, Nourishment, Joy & Love - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Om Namah Shivaya mantra short version, 20.00 min. 
(offers a joyous healing for spiritual growth) 

2. Mangalam Vishnu mantra short version, 20.04 min. 
(offers a joyous healing for spiritual nourishment) 

3 Guru Brahma mantra short version, 19.50 min. 
(offers a joyous healing for spiritual joy) 

4. Bhaje Bhaje mantra short version, 19.39 min. 
(offers a joyous healing for spiritual love) 

total playing time: 77.12 min.  



 

 

Celebration of Life 

De mantra’s van de cd ‘Celebration of Life’ brengen je een vitaliserende 
begeleiding die als antwoord kan dienen op je diepe verlangen naar openheid voor 
het levende leven en het vertrouwd raken en blij zijn met de eeuwige verandering 
van je bestaan. Deze begeleiding begint met het voelen van dat het ‘Nu’ je in de 
beleving van de eeuwige verandering brengt, terwijl juist daar ook een intense rust 
en diepgang is.  Door te voelen hoe het ‘Nu’ zowel de drager van verandering als 
van aanwezigheid is, voel je je diepe verlangen om met dat wat je van de 
wezenlijkheid laat proeven intiemer samen te zijn. De Om Namo Shivaya mantra 
begeleid je om je te baden in dit heilige ‘Nu’. Je voelt daardoor hoe openend en 
bevrijdend het is om met deze essentiële waarde van het bestaan in contact te zijn 
en voelt de behoefte niets dan goeds en liefdevols naar deze levenswaarde toe te 
laten stromen en dat is precies waar de Mangalam Vishnu mantra je toe uitnodigt. 
Door zo diep in relatie te zijn met het essentiële in jou voel je de puurheid en 
echtheid ervan en krijg je de wens om juist door deze zuiverheid begeleid te willen 
worden. De Guru Brahma mantra begeleid je dan ook verder daarin, want deze 
mantra gaat erover dat je alleen het meest wezenlijke de ruimte wenst te geven om 
je te begeleiden. De diepgang en gelukkigmakende gevoelswaarden die door deze 
wens te uiten in jouw voelbaar worden, zullen je dan vanzelf wel aanzetten om 
samen met de Bhaje Bhaje mantra (zing oh zing over de waarde van essentie) voluit 
te zingen over en vanuit dit innerlijke geluk. Na deze begeleiding is er vooral veel 
leven en stroming in je en voel je je in deze constante stroom helemaal thuis en 
vol zelfbewustzijn aanwezig.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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