
 

 
  



 

 

 

Celebration of Love 
- 4 Loving Mantras for Spiritual 

Wholeness, Oneness, Embrace & Balance - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Om Purnam mantra short version, 19.53 min. 
(offers a loving healing for spiritual wholeness) 

2. Brahma mantra short version, 19.30 min. 
(offers a loving healing for spiritual oneness) 

3 Hari-Bhole mantra short version, 20.16 min. 
(offers a loving healing for spiritual embrace) 

4. Govinda mantra short version, 19.44 min. 
(offers a loving healing for spiritual balance) 

total playing time: 79.31 min.  



 

 

Celebration of Love 

De mantra’s van de cd ‘Celebration of love’ ondersteunen je in het contact maken 
met de beleving van de dragende spirituele liefde die eigen is aan het leven en aan 
je bestaan. De mantra’s van deze cd geven een antwoord op je verlangen naar de 
helende en erkenninggevende gevoelswaarde van genegenheid en brengen je een 
liefdevolle en oprechte omhulling. De cd begint met de rustgevende Om Purnam 
mantra, waardoor je steeds dieper gaat ervaren dat het Zijn, de basis van je bestaan, 
alomvattend is. De mantra laat alles wat de schepping met zich meebrengt en alles 
wat je in jezelf ervaart, meer en meer tot een alomvattend en kloppend geheel 
samenkomen, waardoor alle gevoelsmatige versplintering wegvalt. Daarna volgt de 
Brahma mantra, die je uitnodigt om het wezenlijke in jezelf en in het leven te 
herkennen als dat wat vanuit een diepe essentiële liefde volop tot bloei wenst te 
komen en deel van de werkelijkheid wenst te worden. De Hari-Bhole mantra laat je 
vervolgens ervaren dat er een wezenlijke liefde bestaat, die je alles geeft en je hart 
steeds weer streelt om het zacht en open te laten blijven voor de sensitieve 
aanrakingen van die liefde. Als laatste komt dan de Govinda mantra, waarin je de 
kracht van liefde begroet als dat waar we ons allemaal steeds weer toe aangetrokken 
voelen, wat ons vreugde schenkt, ons met essentie ondersteunt en ons met zijn 
energie beschermt. Het is deze liefde die ons ertoe brengt om onze grenzen te 
verleggen door tot bloei te komen, meer een geheel te zijn, de vrijheid van het 
veranderen aan te gaan en ons licht te ontwikkelen. Na deze muzikale begeleiding 
in het ervaren van essentiële liefde, is er in de overblijvende stilte een diepe 
zachtheid en omhulling te voelen, van waaruit je weer anders met het leven en 
jezelf om zult gaan.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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