
 

Meditatiegebeden, 
dankgebed & klankmeditatie 

 
- volgens de vier fases van de Light of Being-Meditatie - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditation part 1: Dhyana Prayers 
Meditation part 2: Dhyana Puja & Raga 

 
Door Anandajay 



Inhoudsopgave 
 
 

Inleiding ............................................................................................................................................. 1 

Meditations part 1: Dhyana Prayers .................................................................................................... 4 
De vier fases van de Light of Being-Meditatie als gebedsmeditatie .......................................... 5 

Algemeen ...................................................................................................................................... 5 
1. Eerste meditatiegebed: Prakash Padma Sat Devaya .......................................................... 7 
2. Tweede meditatiegebed: Aum Aim Hreem Shreem ........................................................ 12 
3. Derde meditatiegebed: Aum Mani Padme Hum ............................................................. 17 
4. Vierde meditatiegebed: Shanti Prema Sukham Purnamadah ......................................... 21 
5. Vijfde meditatiegebed: Atma Jivatma Mahasatta Aum ................................................... 26 
6. Zesde meditatiegebed: In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen ................... 33 

Meditations part 2: Dhyana Puja & Raga ......................................................................................... 43 
Het Light of Being-Meditatiegebed: Dhyana Puja .................................................................... 44 

De Dhyana Puja: Het eren van de vier lichten van je zijn .................................................. 44 
De vier mantra’s van de Dhyana Puja en hun interpretatie: ............................................... 45 
Shanti Atmajyoti Murtidhara Ekabhava ................................................................................ 45 
Het Gayatri-gebed na de woord-mantra’s ............................................................................. 47 
De diepere betekenis van de woord-mantra’s onderling .................................................... 49 
De vier gebaren van de Dhyana Puja ..................................................................................... 51 
De energiestromingen bij de vier gebaren van de Dhyana Puja ........................................ 58 
De muziek van de Dhyana Puja .............................................................................................. 66 
Kort overzicht van de Dhyana Puja ....................................................................................... 68 

De Light of Being klankmeditatie:  Dhyana Raga ..................................................................... 69 
De Dhyana Raga: via klank de vier lagen van meditatie ondergaan .................................. 69 
Vriendschap als begin ............................................................................................................... 70 
Vrede in je bewustzijn (fase 1) ................................................................................................ 71 
Affectie in de relatie met je ziel (fase 2) ................................................................................. 72 
Vertrouwen in het leven (fase 3) ............................................................................................. 72 
Heelheid ervaren (fase 4) ......................................................................................................... 73 
Verstilling ................................................................................................................................... 74 
De muziek van de Dhyana Raga ............................................................................................. 74 

  



2 
 

Inleiding 
De muziekstukken en -albums, die in dit boekje besproken worden, zijn gebaseerd 
op de Light of Being-Meditatie en de vier fases van deze meditatievorm. Ze zijn 
aanvullend aan deel 2 van het boek ‘Meditatie - de weldaad van innerlijke 
afstemming en bevrijdende heelheid’ en helpen je om via allerlei accenten de vier 
fases van de Light of Being-Meditatie te doorvoelen.  

De Light of Being-Meditatie is ontstaan vanuit Anandajay’s meditatie ervaringen 
die in meer dan vijftig jaar kon rijpen, mede ook door de feedback van diverse 
spirituele leraren. Het is een meditatievorm die via vier organisch op elkaar 
aansluitende fases verloopt en per keer ongeveer twintig minuten duurt.  

In Deel 2 van Anandajay’s boek over Meditatie wordt elke fase van de Light of 
Being-Meditatie van alle kanten benaderd, zodat je de de grootsheid, weidsheid en 
diepgang ervan, diep kunt doorvoelen en herkennen. Het kan waardevol zijn om 
de fases van je meditatie ook op zich en in hun eenvoud en kernwaarden te 
doorvoelen via de verschillende bewoordingen die Anandajay aan de fases geeft. Je 
kunt dan ervaren wat op dit moment bij je past en naarmate je langer mediteert, 
kunnen ook andere kernachtige bewoordingen je gaan aanspreken. Dat hangt 
immers af van de belevingsfase en ontwikkeling waarin je bent.  

De twee muziekalbums die in dit boekje besproken worden, bieden je een 
gevoelsmatige ondersteuning bij het vertrouwd raken met de vier fases van de Light 
of Being-Meditatie.   
Het eerste album ‘Dhyana Prayers’ bevat zes gebedsmeditaties van steeds vier 
mantrawoorden die overeenkomen met de waarden van de vier fases van de 
mediatie. Elke gebedsmeditatie duurt zo’n 25 minuten.  
Het tweede album bevat twee tracks. Als eerste de Dhyana Puja, een 30 minuten 
durend mantraritueel, waarbij je gelijktijdig sierlijke gebaren met je armen en 
handen maakt, waarmee je de vier fases van de meditatie uitbeeldt en doorvoelt. In 
dit boekje gaan we ook kort in op de muziek van de Dhyana Puja. De toepassing 
van de puja en de bijbehorende gebaren en energetische stromingen die daardoor 
ontstaan, staat uitgebreid beschreven in deel 2 van het meditatieboek. Als tweede 
bevat dit album de Dhyana Raga, een klankmeditatie die je op stemmenklanken 
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door de vier sferen van de vier fases van de meditatie heen voert.   
Al deze begeleidende muziekstukken en hun mantra’s kunnen je ondersteunen om 
voorafgaand aan het bezig gaan met de Light of Being-Meditatie in een passende 
gemoedsgesteldheid en sfeer te komen, zodat de overgang van je dagelijkse 
bezigheid naar het mediteren wat gemakkelijker verloopt.  

De kern van de Light of Being-Meditatie is verinnerlijking. Meditatie zorgt ervoor 
dat je het belangrijkste van het leven niet over het hoofd ziet, namelijk dat het om 
jou gaat, dat jij het meest bijzondere in je eigen leven bent en dat menszijn het 
meest bijzondere van deze schepping is. Meditatie brengt je in contact met diepe 
levenswaarden en bijzondere feitelijkheden, die het leven mysterieus maken en het 
zijn spirituele diepgang geven. 

Door regelmatig te mediteren ontstaat er steeds meer vrijheid om bewust te zijn 
van alles waar je je maar voor opent, maar ook om onwetend te blijven over dat 
waar je je niet voor opent. Daarbij ben je je vaak niet volledig bewust van het 
gegeven dat alles wat je ervaart in jou ervaren wordt, ook al heeft het met de wereld 
om je heen te maken. Een andere fascinerende waarheid is dat je alsmaar op zoek 
bent naar vrijheid en liefde, terwijl dat kwaliteiten zijn die je de hele tijd al in je 
meedraagt. Ook zo mooi is het gegeven dat alles vergankelijk, veranderlijk en 
tijdelijk is, zodat jij die alles ervaart, daarin jezelf als een blijvend iets kunt ervaren. 
En wat heel erg de spirituele achtergrond van alles beklemtoont is dat de inhoud 
van dat wat jou uitmaakt niets anders is dan oningevulde ruimte, die waardevol 
aanvoelt, waardoor je het heilige besef krijgt dat er iets eeuwigs aan het geheel ten 
grondslag ligt. Al deze bijzondere en diepgang gevende ervaringsruimten zorgen 
ervoor dat meditatie te allen tijde steeds weer door veel mensen, op allerlei 
verschillende manieren, opgezocht wordt. 
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Meditations part 1: 

Dhyana Prayers 
 

- Six Prayers into the Four Stages of Light of Being-Meditation - 
(offer a deeper connection with the mental, emotional, elementary 

and wholistic energy of meditation) 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

1. Prakash Padma Sat Devaya, 26.20 min. 
2. Aum Aim Hreem Shreem, 24.40 min. 
3. Aum Mani Padme Hum, 26.40 min. 

4. Shanti-Prema-Sukham-Purnamadah, 28.16 min. 
5. Atma-Jivatma-Mahasatta-Aum, 26.12 min. 

6. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen, 26.40 min. 

 

total playing time:  158.48 min. 
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De vier fases 
van de Light of Being-Meditatie 

als gebedsmeditatie 

Algemeen 
Om met de vier fases van de Light of Being-Meditatie vertrouwd te raken, kun je 
ze in deze gebeden eerst ook als verschillende intenties of belevingen sneller achter 
elkaar doorvoelen. In de Light of Being-Meditatie gebruik je de gehele meditatie 
van ongeveer twintig minuten om via deze vier fases steeds opener te worden voor 
de feitelijke beleving van je bestaan in een groter geheel, maar in deze 
meditatiegebeden voel je steeds kort bij elk van de vier mantrawoorden van het 
gebed de kwaliteit van die fases op zich. De gebeden zijn dan ook bedoeld voor als 
je je weg nog niet kunt vinden in het vloeiend doorlopen van de vier organisch op 
elkaar volgende fases, zoals de bedoeling is van de Light of Being-Meditatie.
   
De betekenis van de woorden is in deze gebeden duidelijk van belang, omdat ze je 
op verschillende manieren op weg helpen om de ruimten van de vier fases van de 
Light of Being-Meditatie gevoelsmatig dieper te leren kennen en aan te voelen. De 
beschrijvingen van de inhoudelijke betekenissen zullen je daar zeker bij 
ondersteunen. De woorden van de meditatiegebeden worden ook steeds vanuit de 
van de klanken van hun letters uitgelegd. De daarbij genoemde waarden komen 
voort uit Anandajay’s begeleiding van de HeartSinging. De gebeden zijn ook 
gewoon op zich als puja of mantra te beluisteren, maar worden aangereikt ter 
ondersteuning van het stapsgewijs leren aanvoelen van de ruimten van de vier fases 
van de Light of Being-Meditatie. 

Omdat je gedurende je leven, als gevolg van je ontwikkeling, in verschillende fases 
van zelfbeleving terechtkomt, komen er ook steeds weer nieuwe en andere 
belevingswaarden voor je in het licht te staan. Er zullen je daarom steeds andere 
benoemingen en benaderingen van de vier fases van de Light of Being-Meditatie 
aanspreken, die je dan kunnen helpen om dichter bij de kracht van het meditatieve 
bewustzijn te komen. Op dit album worden daarom zes verschillende, muzikaal 
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onderbouwde meditatiegebeden met verschillende recitatie-ritmes aangeboden.
   
Deze meditatiegebeden bestaan steeds uit vier woorden, die bij de vier 
belevingsruimten van de vier fases van de meditatie horen. Ze worden steeds vanuit 
een muzikale inbedding als een gebed gereciteerd en hun betekenis en klanken 
ondersteunen daarbij jouw aandacht voor de vier fases van het mediteren. De 
verschillende meditatiegebeden samen zullen je steeds meer contact met de 
reikwijdte en diepgang van de kwaliteiten van de vier fases van de meditatie geven. 
Gebruik in het begin liefst één meditatiegebed een paar keer achter elkaar om de 
waarde ervan goed te doorvoelen, voordat je de andere mantragebeden ook op die 
manier verkent en verbind je daarna een tijdlang met het meditatiegebed dat op dat 
moment het beste bij je past of je het meest raakt en aanspreekt. 

De meditatiegebeden hebben allemaal dezelfde muzikale achtergrond. Deze 
bestaat uit de klanken van een mannelijke tanpura en een drone van een cello en 
een viool, alle drie in de toonsoort A. Deze klank A is laag en past goed bij het 
meditatieve bewustzijn en werkt ondersteunend in op het langzamer of langer 
worden van de hersengolven. De min of meer constante klank, ook al beweegt die 
subtiel zoals alle leven dat doet, draagt het gebed en zijn mantrawoorden, zoals het 
leven alle beweeglijkheid en veranderingen draagt. Hoe stabieler de dragende 
achtergrond aanvoelt, hoe veiliger je je voelt om diepgaand het gebed en de waarde 
van de mantra’s van het gebed te kunnen toelaten.  

Tijdens deze meditatiegebeden kun je ook de Light of Being-mala gebruiken (lees 
meer over de mala op pagina Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.). Tijdens het 
meditatiegebed houd je, beginnend bij de eerste steen na de rudraksha-kraal, steeds 
een kraal zacht vast tussen je duim en het lijntje tussen het eerste en tweede kootje 
van je wijsvinger (zie de tekening hieronder). Per mantra (vier woorden) ga je dan 
steeds verder naar de volgende kraal. Dit duurt langer dan bij het herhalen van je 
eigen mantra’s in de Light of Being-Meditatie. De mala ligt of hangt daarbij gewoon 
in je hand, maar zou je dat te zwaar zijn, dan kun je je hand ook op je knie leggen. 
Het vasthouden van de kralen en het steeds overgaan naar de volgende kraal, houdt 
je verbonden met de feitelijkheid en zorgt voor de verbinding tussen je meditatieve 
bewustzijn en je fysieke, daadwerkelijke, menselijke aanwezigheid. 
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Ga voor het doen van een meditatiegebed ontspannen in een meditatiehouding 
zitten, om alvast een beetje rustiger te worden, alvorens je het meditatiegebed 
aanzet. Luister eerst even naar de grondtonen waarop het gebed gezongen gaat 
worden, om je daarna, tijdens het meditatiegebed, achtereenvolgens te openen voor 
je brein, hart, bekken en de ruimte om je heen. Op het einde van het meditatiegebed 
laat je de basistoon waarop gezongen is nog even in je doorwerken. Daarna rond 
je de meditatie op een voor jezelf passende manier af.  

1. Eerste meditatiegebed: Prakash Padma Sat Devaya 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra Prakash-Padma-Sat-Devaya, betekent: 
 

Het licht (Prakash) schijnt op de ziel, 
die als een prachtige lotus (Padma) door het water heen  

vanuit de grond van het bestaan (Sat) is opgerezen  
als een teken van de harmonische, goddelijke schepping (Devaya), 

waar alles toe behoort 

De inhoudelijke betekenis van deze meditatiegebedsmantra gaat over dat de 
schepping (Devaya) het beginsel van de aarde is, waarop de lotus, vanuit de stabiele 
basis die de aarde geeft, ontkiemt (Sat) en zich vervolgens, door de modder en het 
water heen (water staat voor emotie en leven), een weg baant naar het 
wateroppervlak. Daar ontvouwt ze haar bloem (Padma), waarmee ze haar 
schitterende, veelzijdige, harmonieuze schoonheid van de goddelijke, spirituele 
dimensie laat zien en baadt ze zich vol verlangen in het licht (Prakash) dat haar 
vanuit de kosmos beschijnt en voedt.  

Vanuit je menselijke existentie sta je tijdens deze meditatie, deze keer in 
omgekeerde volgorde, eerst stil bij het licht, dat je via je zevende chakra tot in je 
brein en bewustzijn toelaat. Licht dat je vervolgens door laat schijnen tot in je 
innerlijk, waardoor je lotusbloem, je ziel, zich ontvouwt en je haar harmonieuze 
liefde ervaart. Dat licht en die liefde die je dan voelt, laat je vervolgens, door de 
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gevoelsgebieden (emotie/leven) van je hart, maag, buik en bekken heen, 
doorsijpelen tot in de dragende en stabiele grond van je bekken en het zijn. Als ze 
daar aankomen, ervaar je dat licht, liefde en zijn de ingrediënten, de drie-eenheid 
van de goddelijke schepping zijn, waar ook alles om je heen uit bestaat, zodat je 
voelt dat je bij die grootsheid hoort, in die grootsheid thuishoort. 

Het verloop van de meditatie 

In de meditatie open je als eerste bij Prakash je bewustzijn voor het licht (zodat je 
de mentale vernauwingen in je bewustzijn loslaat), daarna open je je voor de liefde 
die je voelt vanuit Padma, dat symbool staat voor je ziel (zodat je de emotionele 
vernauwingen van je ego loslaat) en laat je dat licht en die liefde, door al je 
gevoelsmatigheid (water/leven) heen, afdalen en geïntegreerd worden in het zijn 
(Sat) (zodat je de existentiële vernauwingen van het nog niet helemaal vrij mogen 
bestaan, loslaat), waardoor je je opent voor het grotere, goddelijke zijn (zodat je de 
vernauwing als gevolg van het op jezelf gericht zijn, loslaat) en vol vertrouwen kunt 
voelen waar je in ingebed mag en hoort te zijn (Devaya).  
Deze meditatiegebedsmantra wordt 72 keer herhaald. Als je de Light of Being-
Meditatiemala gebruikt, plaats je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de 
rudraksha-kraal en ga je per mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga 
je twee keer, kraal voor kraal, de mala helemaal rond en de derde keer zet je je duim 
alleen op de bolle rozenkwartskralen. Deze meditatie duurt 26.20 minuten. 

Uitleg van de Sanskriet mantra 

Hieronder vind je de uitleg van de vier verschillende woorden van deze mantra, die 
de vier verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

Prakash 

Het Sanskriet woord Prakash betekent uitdijend licht, openend bewustzijn of 
expanderend schijnsel en wordt gebruikt om het bevrijdende licht van puur 
bewustzijn aan te duiden.   
In de eerste fase van de meditatie gaat het dan ook om het ontspannen van je 
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concentratie en voorstellingsvermogen door je te openen voor het kosmische licht 
dat, als je het via je kruinchakra binnenlaat, je bewustzijn bevrijdt en dat je verder 
uitnodigt zich te openen (‘En toen was er licht!’). Laat je bewustzijn helemaal 
gevuld worden door dit pure, witte licht, zodat je zowel de ruimtelijkheid en 
lichtheid van je bewustzijn als de natuurlijke, vrije staat van je brein ervaart. 

De klanken van het woord Prakash ondersteunen de eerste fase van je meditatie, 
want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank R transporteert een aanwakkerende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank K transporteert een springende energie.  
De klank A helpt je nog een keer om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum. 
  
De klank SH transporteert een aandacht vragende en verstillende energie. 

De klanken van het woord Prakash zorgen er samen voor dat je, door een 
vriendschappelijke, vrijgevende houding (de klank van de P) aan te wakkeren (de 
klank van de R) ten aanzien van je gevoeligheid (de klank van de A), het je eventueel 
vasthouden aan die gevoeligheid als via een sprong loslaat (de klank van de K) en 
er stilte in je brein ontstaat (de klanken van SH). 

Padma 

Het Sanskriet woord Padma betekent lotus(bloem) en dit woord wordt ook 
symbolisch gebruikt als alternatief voor een chakra, een tempel, het beleven van 
eenheid of het aangeven van een veelheid die niet te overzien is. De hier bedoelde 
lotusbloem (Nelumbium Speciosum) sluit zich elke avond bij het invallen van het 
donker en moet daarom niet verward worden met de waterlelie. Het steeds weer 
opengaan voor het fysieke licht symboliseert het opengaan als gevolg van bewuste, 
lichtgevende aandacht en toewijding. De lotus symboliseert de ziel, die met het 
hartchakra verbonden is en waar het lichaam als tempel omheen ligt. De pure 
schoonheid van de lotus geeft je het gevoel van een harmonieuze heelheid en als 
deze ziel in jou volledig opengegaan is, straalt ze een niet te overziene veelvoud van 
schittering en liefde uit.   
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In de tweede fase van de meditatie laat je je hart opengaan, zodat je ziel erdoorheen 
kan schijnen als een lotus die puur is en haar schittering aan je laat zien en voelen, 
zodat je weer ervaart hoe schitterend je essentie is.  

Ook de klanken van het woord Padma ondersteunen de tweede fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank D transporteert een gevende energie.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je nog een keer om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum.  

De klanken van het woord Padma zorgen er samen voor dat, door opnieuw een 
vriendschappelijke houding ten aanzien van je gevoeligheid aan te nemen (de klank 
van de P) en die samen te laten gaan met een vanuit je rijke gevoeligheid (de klank 
van de A) gevende bereidheid (de klank van de D), op een harmonische manier (de 
klank van de M), al je gevoeligheid een wonderschone heelheid wordt (de klank 
van de A). 

Sat 

Het Sanskriet woord Sa(a)t betekent zijn en erbij horen. Daarnaast vertolkt het ook 
de onveranderlijke, ware essentie van het bestaan. Het woord geeft dat aan wat 
realistisch, waarachtig, voortdurend en krachtig plaatsvindt en wordt gebruikt om 
het universele, bezielde zijn van het leven en de schepping aan te duiden.   
In de derde fase van de meditatie maak je contact met de beleving van deze 
bestaansgrond, die het duidelijkst ervaarbaar is in de door de aarde gedragen, 
scheppende schoot van je bekken.   
In de derde fase van de meditatie laat je het licht van het verstilde bewustzijn en de 
schijnende liefde en puurheid van je ziel steeds meer in je bekken, in het zijn, 
indalen en plaatsnemen.   
De klanken van het woord Sat ondersteunen de derde fase van je meditatie, want 
de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
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menszijn.   
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie. 

De klanken van het woord Sat zorgen er samen voor dat je, stil geworden (de klank 
van de S), je gevoeligheid (de klank van de A) niet meer bij je houdt maar met alles 
wat is en bestaat, met het volledige zijn, in verbinding brengt (de klank van de T). 
Je gevoeligheid is niet meer alleen met jouw bestaan verbonden, maar hoort bij 
alles wat bestaat en dus universeel waar is. 

Devaya 

Het Sanskriet woord Devaya betekent goddelijke dimensie, het vanuit een 
devotionele levenshouding openstaan voor de religieuze diepgang en haar 
grootsheid. Het woord geeft aan dat het om iets gaat dat veel omvattender is dan 
je menszijn en dat je in die grootsheid ingebed bent. Zoals ouders het kind 
inbedden, zo is de goddelijke of spirituele dimensie de inbedding voor je bestaan.
  
In de vierde fase van de meditatie open je je bestaan voor de omhullende en 
inbeddende waarde van de kosmische, goddelijke, spirituele of religieuze dimensie. 
Zij is het grotere zijn waarin jij met jouw zijn bent opgenomen. Het ervaren daarvan 
geeft je meer ruimte voor je eigen zijn en voor het totale zijn en de inbedding die 
dat geeft. 

De klanken van het woord Devaya ondersteunen de vierde fase van je meditatie, 
want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank D transporteert een gevende energie.  
De klank E helpt je om je te openen voor het gevoelsspectrum in relatie tot je 
sociale omgeving.   
De klank V transporteert een zacht voortdrijvende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank Y transporteert een aanbiedende energie.  
De klank A helpt je nog een keer om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum.  

De klanken van het woord Devaya zorgen er samen voor dat je jezelf zacht de 
vrijheid geeft (de klank van de D) om met je weidsere omgeving (de klank van de 
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E), hier het spirituele, samen te gaan (de klank van de V) en vervolgens jouw 
gevoeligheid (de klank van de A) aan te bieden (de klank van de Y) aan de 
gevoeligheid van de goddelijke weidsheid en haar inbedding (de klank van de A). 

2. Tweede meditatiegebed: Aum Aim Hreem Shreem 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra Aum Aim Hreem Shreem, betekent: 
 

O, trillingen van het universum, bevrijd mij op alle niveaus  
en breng me in harmonie met de diepste werkelijkheid,  

waarheid en essentie. 

De Sanskriet mantra Aum Aim Hreem Shreem is een mantra die uit zogenaamde 
bija-klanken (het Sanskriet woord bija betekent zaad in de zin van herkomst, 
oorzaak), energetische zaadklanken, bestaat. Zaadklanken zijn elementaire, 
energetische trillingen die het zaad, het beginsel, zijn voor creatie, ontwikkeling en 
vruchtbaarheid van het leven en dus ook voor de menselijke evolutie en spirituele 
ontwikkeling. Naast de bijzondere trillingen van het Sanskriet alfabet hebben deze 
zaadklanken bepaalde trillingen bij zich, die ook in spiritueel opzicht een 
reinigende, vrijzettende werking hebben op je lichaam, gevoel en bewustzijn. Ze 
zijn bij uitstek geschikt voor meditatie en voor healing. De zaadklanken hebben, 
naast de trillingen en energetische stromingen of openingen die ze in je 
teweegbrengen, geen letterlijke betekenis en dragen daardoor ook geen 
sentimentele lading bij zich, waardoor ze juist heel open en vrij aanvoelen. Je kunt 
je bij deze klanken niet gemakkelijk een beeld maken, waardoor ze op het mentale 
vlak geen houvast geven, zodat de openheid om vooral hun energetische en 
ruimtelijke effect te voelen meer op de voorgrond treedt in de meditatie. Hieronder 
lees je wat voor specifieke waarden deze vier woorden met hun trillingen aanreiken. 

Het verloop van de meditatie 
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In de meditatie open je je eerst voor het Aum (zodat je de mentale vernauwingen 
in je bewustzijn loslaat), daarna open je je voor het Aim (zodat je de emotionele 
vernauwingen van je ego loslaat) en de daardoor vrijgekomen gevoelswaarden en 
energieën laat je dan, door al de gevoelsmatigheid in je romp heen, afdalen naar en 
geïntegreerd worden in je zijn door je te openen voor Hreem (zodat je de 
existentiële vernauwingen van het nog niet helemaal vrij mogen bestaan, loslaat), 
waardoor je je via Shreem gemakkelijker opent voor het grotere, goddelijke zijn (als 
je je thuis voelt in je bezieling, laat je de vernauwing als gevolg van het op jezelf 
gericht zijn, vanzelf los) en vol vertrouwen kunt voelen waar je in ingebed mag en 
hoort te zijn. 
Deze meditatiegebedsmantra wordt 24 keer herhaald. Als je de Light of Being-
Meditatiemala gebruikt, plaats je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de 
rudraksha-kraal en ga je per mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga 
je één keer, kraal voor kraal, de mala helemaal rond. Deze meditatie duurt 24.40 
minuten. 

Uitleg van de Sanskriet mantra 

Hieronder de uitleg van de vier verschillende woorden van deze mantra, die de vier 
verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

Aum 

Aum, Om of Aoum is de klank van de heelheid en wordt gezien als de klank van 
de schepping en de trilling van het universum. Het Aum opent en reinigt je 
bewustzijn voor meditatie en brengt je in overeenstemming met je ware natuur. 
Het Aum brengt verstilling en brengt een lichtende energie in je brein en 
bewustzijn. Het Aum betekent ook dat je diepgaand ja tegen de schepping en je 
bestaan zegt. Zijn klank harmoniseert alles wat je bent en waarmee je omgeven 
bent en integreert je in de oneindige volheid van het bestaan. Het Aum gaat over 
alle bewustzijnsniveaus en zijn klank brengt alles samen in één trilling en resonantie 
die vredig op je brein inwerkt en geeft zowel je hart als lichaam rust. 
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De klanken en trillingen van de zaadklank Aum ondersteunen de eerste fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de zaad-mantra Aum zorgen er samen voor dat je je 
gevoelsmatigheid (de klank van de A) en je stabiliteit (de klank van de OE) als een 
heelheid laat samengaan (de klank van de M) en dat geeft vertrouwen, wijsheid en 
overzicht.  

Aim 

De klank Aim is de klank van de heelheid van gevoel, van het pure hart dat het 
leven, de schepping en de beleving van het universum zijn compassie, liefde en 
waarde geeft. De klank en trilling van Aim wordt in verband gebracht met inzicht 
en communicatie en reinigt via eerlijkheid je zintuigen en geeft je toegang tot het 
voelen van je spirituele hart. Het Aim helpt om naar binnen toe, naar je ziel toe, te 
voelen en vertrouwder met haar diepe waarden te raken. 

De klanken en trillingen van de zaadklank Aim ondersteunen de tweede fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank I (uitgesproken als IE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat een rol speelt bij je mentale 
beleving.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de zaad-mantra Aim zorgen er samen voor dat je je 
gevoelsmatigheid (de klank van de A) en de weidsheid van je mentale 
belevingsruimte (de klank van de I) als een heelheid laat samengaan (de klank van 
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de M) en dat geeft de rust om in de diepgang van je wezen en hart te kunnen 
binnengaan.  

Hreem 

De klank Hreem is de klank en trilling van creatie, dus van zowel het laten ontstaan 
als het beëindigen van dingen, want creatie is constante vergankelijkheid in actie. 
Hreem zorgt door al die nieuwe en bijzonder levendige creaties voor het beleven 
van plezier, geluk en extase. Het help je zo zuiver en verfijnd mogelijk om te gaan 
met je innerlijke zoektocht naar het essentiële en wezenlijke, wat uit het puurste 
geluk bestaat. De klank ervan maakt je nederig, waardoor er meer ruimte ontstaat 
om de schoonheid en puurheid van je hart en ziel te ervaren. Hreem helpt je om je 
hart met de ruimte van je aanwezig zijn te verbinden en geeft je een gezegend 
gevoel.  

De klanken en trillingen van de zaadklank Hreem ondersteunen de derde fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.   
De klank R helpt je om je diepgaander te openen voor een energie die dat wat je 
naar buiten brengt, extra wil aanwakkeren.   
De klank EE (uitgesproken als IE) is een combinatie van de E en de IE en helpt je 
om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat 
een rol speelt bij je mentale beleving en de kosmische ruimte om je heen.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de zaad-mantra Hreem zorgen er samen voor dat je de van 
binnenuit komende liefdesenergie (de klank van de H) extra aangewakkerd laat 
worden (de klank van de R) en dat deze energie over je hele bestaan als mens 
verdeeld waar mag worden (de klank van de IE), zodat dat allemaal als een heelheid 
kan samenkomen en samengaan (de klank van de M).  
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Shreem 

De klanken en trillingen van Shreem spreken waarden zoals respect, affectie, devotie 
en volheid aan, in de betekenis van de rijkdom van je gezegend voelen. Shreem geeft 
je vertrouwen in het grotere geheel, toewijding aan het grotere geheel en 
geborgenheid en inbedding in datzelfde grotere geheel. De klank Shreem gaat over 
de fijngevoeligheid van respect en innerlijke waarde. Het Sanskriet woord Sri 
(spreek uit als schree) betekent pracht en het ervaren daarvan in het grotere om je 
heen, maakt je nederig en vredig en opent je voor die bevrijdende kwaliteit van 
geluk. Shreem maakt je gevoelig voor alles wat goed en kloppend aanvoelt en je tot 
een gelukkig makende ontwikkeling aanzet. Het brengt je in verbinding met je 
spirituele verlangen en het voelen van dat je respectvol met de pracht van het 
grotere wenst samen te zijn. 

De klanken en trillingen van de zaadklank Shreem ondersteunen de vierde fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank SH transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank R helpt je om je diepgaander te openen voor een energie die dat wat je 
naar buiten brengt, extra wil aanwakkeren.   
De klank EE (uitgesproken als IE) is een combinatie van de E en de IE en helpt je 
om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat 
een rol speelt bij je mentale beleving en de kosmische ruimte om je heen.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de zaad-mantra Shreem zorgen er samen voor dat je verstild raakt 
(de klank van de SH) waardoor je respect voor het grotere om je heen nog extra 
aangewakkerd wordt (de klank van de R) en je je gemakkelijker opent voor de 
pracht waarin je ingebed bent (de klank van de IE), zodat alles als een heelheid kan 
samengaan (de klank van de M).  
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3. Derde meditatiegebed: Aum Mani Padme Hum 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra Aum-Mani-Padme-Hum, betekent: 
 

In het licht van het wezenlijke geheel (Aum),  
daalt het meest innerlijke van mijn hart (ziel),  

als een schitterend juweel (Mani)  
af tot in de kern van het je dragende bestaan,  

dat als een lotus (Padme) op het water rust.  
Hun samengaan is de waarheid van het geheel dat ik ben  

en dat waar is (Hum).  

De inhoudelijke betekenis van de meditatiegebedsmantra is dat een verlicht of 
bevrijd, gerealiseerd mens zijn geest tot rust heeft laten komen, zijn ziel heeft 
aangenomen en deze tot in de veilige bescherming van zijn vruchtbare schoot, de 
bestaanslotus, heeft laten indalen, zodat de individuele ziel en de kosmische ziel 
daar ingebed en gezegend samen kunnen zijn. 

Het verloop van de meditatie 

In de meditatie open je je eerst voor het Aum (zodat je de mentale vernauwingen 
in je bewustzijn loslaat), daarna open je je voor Mani - het juweel - (zodat je de 
emotionele vernauwingen van je ego loslaat). De daardoor toegankelijk geworden 
ruimte en liefde laat je dan, door al de gevoelsmatigheid heen, in je romp afdalen 
naar en geïntegreerd worden in je zijn door je te openen voor Padme, de lotus van 
of in je schoot, (zodat je de existentiële vernauwingen van het nog niet helemaal 
vrij mogen bestaan, loslaat), waardoor je je opent voor Hum -het grotere goddelijke 
zijn- (zodat je de vernauwing als gevolg van het op jezelf gericht zijn, loslaat) en 
vol vertrouwen kunt voelen waar je in ingebed mag en hoort te zijn. 

Deze meditatiegebedsmantra wordt 36 keer herhaald. Als je de Light of Being-
Meditatiemala gebruikt, plaats je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de 
rudraksha-kraal en ga je per mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga 
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je één keer, kraal voor kraal, de mala helemaal rond en de tweede keer zet je je duim 
alleen op de bolle rozenkwartskralen. Deze meditatie duurt 26.40 minuten. 

Uitleg van de Sanskriet mantra 

Hieronder de uitleg van de vier verschillende woorden van deze mantra, die de vier 
verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

Aum 

Aum, Om of Aoum is de heilige klank van de heelheid, van het Amen, en wordt 
gezien als de klank van de schepping en de trilling van het universum. Het Aum 
opent en reinigt je bewustzijn voor meditatie en brengt je in overeenstemming met 
je ware natuur. Het Aum brengt verstilling en brengt een lichtende energie in je 
brein en bewustzijn. Het Aum betekent ook dat je diepgaand ja tegen de schepping 
en je bestaan zegt. Zijn klank harmoniseert alles wat je bent en waarmee je omgeven 
bent en integreert je in de oneindige volheid van het bestaan. Het Aum gaat over 
alle bewustzijnsniveaus en zijn klank brengt alles samen in één trilling en resonantie 
die vredig op je brein inwerkt en geeft zowel je hart als lichaam rust. 

De klanken en trillingen van de klank Aum ondersteunen de eerste fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de Aum zorgen er samen voor dat je je gevoelsmatigheid (de klank 
van de A) en je stabiliteit (de klank van de OE) als een heelheid laat samengaan (de 
klank van de M) en dat geeft vertrouwen, wijsheid en overzicht.  
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Mani 

De betekenis van het Sanskriet woord Mani duidt op een waardevol, gepolijst en 
schittering gevend juweel, edelsteen of kraal. Het juweel waar in deze mantra naar 
verwezen wordt, is het meest innerlijke en waardevolste van je hart, je ziel. Er wordt 
ook aangegeven dat de woorden Mani en Padme, die hieronder beschreven worden, 
ooit ook als één woord golden en dit woord betekende dat het juweel en de lotus 
bij elkaar in zaten. Dat woord werd dan gebruikt voor iemand die verlicht en een 
groot spiritueel leraar was. 

De klanken en trillingen van het woord Mani ondersteunen de tweede fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving. 

De klanken van het woord Mani zorgen er samen voor dat je vanuit harmonie (de 
klank van de M) al je gevoelsgebieden opent (de klank van de A), die energie bij 
elkaar brengt (de klank van de N) en die geharmoniseerde, gevoelsmatige energie 
je mentale aanwezigheid en ruimte helend laat beïnvloeden (de klank van de I), net 
zoals een edelsteen of juweel feitelijk op een mens inwerkt.  

Padme 

Het woord Padme betekent lotusbloem, die in het boeddhisme wordt gezien als een 
heilige bloem. Alle schilderingen van boeddhistische figuren worden, zeker als ze 
zitten, afgebeeld in een rand van lotusbloem bladeren. De lotus waar in deze mantra 
naar verwezen wordt, is zowel deze uiterlijke bloem waar alle spirituele wezens 
door hun verfijnde energie op komen te zitten en door gedragen worden, als het 
tweede chakra, de lotus van de vruchtbaarheid, de seksualiteit en de eigenheid. 
Daarnaast verwijst Padme ook naar de fysieke schoot als geheel. Vanuit de 
Tantrafilosofie wordt het samengestelde begrip Manipadme ook wel gezien als een 
innerlijke staat van spirituele gemeenschap. 
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De klanken en trillingen van het woord Padme ondersteunen de derde fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank D transporteert een gevende energie.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  

De klank E (uitgesproken als EE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat een rol speelt in je sociale 
omgeving.  

De klanken van het woord Padme zorgen er samen voor dat je, door opnieuw een 
vriendschappelijke houding ten aanzien van je gevoeligheid aan te nemen en die 
samen te laten gaan met een gevende bereidheid (de klanken van ‘pad’), al die 
gevoeligheid steeds verder laat openvouwen, zodat ze harmonisch bij elkaar komen 
en een heelheid met je levensomgeving vormen (de klanken van ‘me’). 

Hum 

Net als Aum is het Hum alleen een klank, bestaande uit trillingen die een staat van 
geestelijke bevrijding of verlichting aangeven. Net zoals Aum vaak wordt gebruikt 
om aan te geven dat alles wat in de mantra of hetgeen erna gezegd wordt, bedoeld 
is op een sacraal en spiritueel vlak, zo wordt Hum gebruikt om aan te geven dat 
alles wat in de mantra gezegd is of hetgeen eraan vooraf is gegaan, echt uit 
bevrijding voortkwam en de bevrijdingsbeleving zowel bekrachtigt als laat 
voorduren.  

De klanken en trillingen van de klank Hum ondersteunen de vierde fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.   
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 
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De klanken van het Hum zorgen er samen voor dat je je meest diepliggende liefde 
(de klank van de H) en je stabiliteit (de klank van de OE) als een heelheid laat 
samengaan (de klank van de M) en dat geeft vrijheid en wijsheid.  

4. Vierde meditatiegebed: 
Shanti Prema Sukham Purnamadah 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra Shanti-Prema-Sukham-Purnamadah, betekent: 
 

Vrede (Shanti) en liefde (Prema) brengen me het harmonische geluk (Sukham),  
dat me laat voelen dat alles volmaakt is (Purnamadah). 

De inhoudelijke betekenis van de meditatiegebedsmantra is dat als vrede (Shanti) 
plaatsneemt in het bewustzijn en je hart zich opent zodat je haar liefde proeft 
(Prema), er een spirituele vorm van geluk en tevredenheid (Sukham) in je ervaarbaar 
wordt, waardoor je voor even deelgenoot bent van dat zowel het leven als jouw 
bestaan in wezen volmaakt zijn (Purnamadah).  

Het verloop van de meditatie 

In de meditatie open je je eerst voor het toelaten van vrede (Shanti) in je bewustzijn 
en brein (zodat je de mentale vernauwingen in je bewustzijn loslaat). Daarna open 
je je voor de liefde (Prema) vanuit je hart (zodat je de emotionele vernauwingen van 
je ego loslaat). Deze ervaren vrede en liefde laat je dan, door al je gevoelsmatigheid 
van je menszijn heen, afdalen om er tot in je basis mee gelukkig te zijn (zodat je de 
existentiële vernauwingen van het nog niet helemaal vrij mogen bestaan, loslaat), 
waardoor je ervaart dat het leven en jouw bestaan in die openheid volmaakt 
(Sukham) aanvoelen (zodat je de vernauwing als gevolg van het op jezelf gericht 
zijn, loslaat) en je vol vertrouwen kunt voelen waar je in ingebed mag en hoort te 
zijn (Purnamadah).  
Deze meditatiegebedsmantra wordt 30 keer herhaald. Als je de Light of Being-
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Meditatiemala gebruikt, plaats je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de 
rudraksha-kraal en ga je per mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga 
je één keer, kraal voor kraal, de mala helemaal rond en daarna laat je je duim nog 
over de extra bergkristal-, rozenkwarts-, en tijgeroogkraal (tussen de rudraksha-
kraal en de lotuszaadkraal van het flosgedeelte) heen- en teruggaan voor nog eens 
zes meditatiegebeden. Je blijft dus gedurende twee meditatiegebeden op de 
tijgeroogkraal staan. Deze meditatie duurt 28.16 minuten. 

Uitleg van de Sanskriet mantra 

Hieronder de uitleg van de vier verschillende woorden van deze mantra, die de vier 
verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

Shanti 

Het Sanskriet woord Shanti (vrede) duidt hier op een diepgaande vorm van 
verstilling, harmonie en liefde, dus op vrede. Een vrede waarbij alle tegenstellingen 
in elkaars vriendschap tot rust zijn gekomen en alles door een uit inzicht en wijsheid 
ontstane liefde omhuld wordt. De waarde van Shanti duidt op een liefde die je, aan 
alle spanningen van tegenstrijdigheden voorbij, een bevrijdende kalmte geeft. 
Shanti heeft een zeer ruimte gevende en vreedzame werking op je brein. 

De klanken en trillingen van het woord Shanti ondersteunen de eerste fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank SH transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.   
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving. 
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De klanken van het woord Shanti zorgen er samen voor dat je, door met aandacht 
voelend en stil te zijn geworden (de klank van de S), met je innerlijke liefde 
verbonden raakt (de klank van de H) en al je gevoeligheid (de klank van de A) niet 
meer bij je houdt maar liefdevol uiteen laat spatten (de klank van de T) over de 
volledige ruimte van je mentale beleving (de klank van de I).  

Prema 

Het woord Prema (liefde) duidt hier op een diepgaand gewenst gevoel van liefde. 
Een liefde die vanuit je ziel, het binnenste van je hart, komt en een combinatie is 
van compassie, affectie en devotie. Prema gaat over een ondersteunende vorm van 
liefde, zoals die van een moeder (-ma), maar dan voor iedereen. Het is een liefde 
die je nooit laat lijden, maar altijd helend voor je klaar staat, als je je ervoor opent. 
De waarde van Prema heeft een zeer ontdooiende en openende werking op je 
hartgebied. 

De klanken en trillingen van het woord Prema ondersteunen de tweede fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank R transporteert een aanwakkerende energie.  
De klank E (uitgesproken als EE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat een rol speelt in je sociale 
omgeving.   
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.  

De klanken van het woord Prema zorgen er samen voor dat je een positieve, 
helende energie (de klank van de P) wenst uit te rollen (de klank van de R) naar 
alles en iedereen (de klank van de EE) en daarbij aan wenst te geven dat dit 
harmonieus (de klank van de M) en gevoelsmatig zo breed mogelijk (de klank van 
de A) bedoeld is.  
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Sukham 

Het woord Sukham (aangenaam) duidt hier op een omvattend gevoel van geluk. 
Het geeft een immense zachtheid en ook spirituele tevredenheid aan. Het gaat 
daarbij om een geborgenheid die je helpt om je te openen voor het grotere om je 
heen. Sukham is niet een persoonlijke tevredenheid, maar gaat over het voelen van 
wat je goed doet en brengt je in een andere, meer omhullende vorm van geluk. 
Sukham is de zachtheid van genot in het bekken, de zachtheid van de aura die tegen 
je lichaam aan ligt en de openheid voor de diepere waarden van het leven die 
goedaardig zijn en voedend aanvoelen. De waarde van Sukham heeft een zeer 
verzachtende en rustgevende werking op je bekkengebied. 

De klanken en trillingen van het woord Sukham ondersteunen de derde fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank K transporteert een springende energie.  
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.   
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van het woord Sukham zorgen er samen voor dat je, door met aandacht 
voelend en stil te zijn geworden (de klank van de S), vanuit je stabiele en geaarde 
basis (de klank OE) de zijnsenergie die je daar dan voelt laat opspringen (de klank 
van de K) om deze samen met je liefdesenergie van diep binnenuit (de klank van 
de H) aan te bieden aan al je gevoelsgebieden en -niveaus (de klank van de A), zodat 
die door die zijnsenergie (van stilte en existentie) in een gelukkig makende 
harmonie kunnen worden gebracht (de klank van de M).  
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Purnamadah 

Het woord Purnamadah duidt hier op de allesomvattende beleving van 
volledigheid. Het geeft een immense weidsheid en vervullende volheid aan. Het is 
een warmhartige grootsheid die je volledige geborgenheid geeft en die je laat voelen 
dat het leven een veilige heelheid is als je je aan haar toevertrouwt. Purnamadah is 
het gevolg van het samengaan van Shanti, Prema en Sukham en hun diepgaande 
inwerking op het menselijke bestaan. De waarde van Purnamadah bevrijdt je van 
alles en geeft je tegelijk de waarde en volheid van alles en heeft daardoor een zeer 
reinigende werking op je aura en innerlijk. 

De klanken en trillingen van het woord Purnamadah ondersteunen de vierde fase 
van je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank R transporteert een aanwakkerende energie.  
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank D transporteert een gevende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.  

De klanken van het woord Purnamadah zorgen er samen voor dat je een positieve, 
helende energie (de klank van de P) verbindt met je zijnsgevoel (de klank van de 
OE) en wenst uit te rollen (de klank van de R) en te bekrachtigen door samen die 
energie eerst nog te brengen (de klank van de N) naar alle gevoelsmatigheid die je 
ervaart (de klank van de A). Dit is de waarde van de trilling van echte volledigheid. 
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Daarachteraan komt dan, ter bekrachtiging, nog de toevoeging -madah om de 
volledigheid nog zuiverder te maken. Dat gebeurt in dit woord door aan te geven 
dat alles harmoniserend en samenbrengend bedoeld is (de klank van de letter M), 
dat het over alle gevoelsmatigheid gaat, dat het gevend bedoeld is (de klank van de 
letter D), dat het echt over alle gevoelsniveaus gaat (de klank van nogmaals de letter 
A) en bedoeld is om je met de diepe, innerlijke liefde in jezelf en het leven te 
verbinden (de klank van de letter H).  

5. Vijfde meditatiegebed: Atma Jivatma Mahasatta Aum 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra Atma-Jivatma-Mahasatta-Aum, betekent: 
 

De alles doordringende bezieling (Atma)  
geeft je ter bewustwording een individuele bezieling (Jivatma).  

 Beiden zijn ingebed in hetzelfde, absolute en eindeloze zijn (Mahasatta),  
zo is de diepste waarheid (Aum)  

De inhoudelijke betekenis van dit meditatiegebed komt overeen met de tekst van 
de zelfzegening via het maken van het kruisteken in de christelijke traditie. De 
daarbij horende Latijnse tekst ‘In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen’, 
geeft aan dat de Spirituele Vader van het Leven ons ter bewustwording zijn Zoon 
stuurt en dat beiden ingebed zijn in de Heilige Geest, oftewel de waarheid van de 
heelheid. Dat alles wordt dan nog een keer bekrachtigd door het Amen, dat ‘het zij 
zo’ betekent (zie verder bij het zesde meditatiegebed). De vader is in dit 
meditatiegebed Atman, de universele ziel. Zijn zoon is in dit meditatiegebed 
Jivatman, de individuele ziel. Beiden zijn deel van en gelijk aan elkaar in de absolute 
waarheid van het totale bestaan (Mahasatta). Dat alles wordt dan weer bekrachtigd 
door nog eens met de klank Aum aan te geven dat dit over de meest diepgaande 
waarheid gaat (Aum). 

De enige verschillen tussen de aandachtspunten van het kruisteken en die van het 
meditatiegebed zijn de fysieke en energetische plekken waar de laatste twee 
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woorden mee in verbinding worden gebracht. Bij het maken van het kruisteken 
raak je eerst het voorhoofd aan, dan het hart en dan achtereenvolgens beide 
schouders aan de voorkant.   
In de Light of Being-Meditatie voel je bij de eerste fase het gebied van het brein, 
het bewustzijn en het hoofd. Het kruinchakra is de ingang van alle inspirerende, 
vanuit de Vader en het Atma naar alle leven toekomende, energie.   
Bij de tweede fase van de meditatie voel je van het gebied van de ziel, het hartchakra 
en het hart. Het is het gebied waar Jivatma, de individuele ziel, de Zoon, ervaren 
wordt. Hier leeft dezelfde liefde als die van de Vader en het Atma, maar dan op 
het menselijke, ervaarbare gebied, als het gebied van liefde en compassie.  
Bij de derde fase van de meditatie voel je het gebied van het zijn, je schoot en het 
bekken. Voor menigeen is het begrijpelijk om het zijn met het bekkengebied te 
verbinden, maar voelt het ongewend om de waarde van de ‘Heilige Geest’ met het 
bekkengebied te verbinden. Als echter de ‘Heilige Geest’ de heilige, heelmakende, 
allesomvattende en creatieve, scheppende waarde van het totale bestaan mag 
vertegenwoordigen, vervalt de in christelijke kringen zo diep verankerde angst voor 
seksualiteit en voelt het juist met het bekkengebied erbij veel vollediger. Mij lijkt 
dat het bekkengebied die bijzondere eer volledig dient te krijgen en via het Sanskriet 
meditatiegebed kan dat, omdat je in de derde fase het dragende bekken en je ‘er 
zijn’ doorvoelt.  
In de vierde fase van de meditatie open je je voor het geheel waar jij als geheel ook 
weer deel van uitmaakt, en voel je in de ruimte om je heen hoe jij en alles om je 
heen samen bij het algehele leven horen. 

Het verloop van de meditatie 

In de meditatie open je je dus eerst voor de universele ziel (Atma) die in alles wat 
bestaat aanwezig is en waar je alles van ontvangt via je kruinchakra en hoofd (zodat 
je de mentale vernauwingen in je bewustzijn loslaat), daarna open je je voor de 
liefde van je individueel ervaarbare ziel (Jivatman) die als een straaltje van het licht 
is (zodat je de emotionele vernauwingen van je ego loslaat). Het licht van Atma en 
Jivatma laat je samen door al je gevoelsmatigheid van je menszijn heen afdalen om 
er tot in je basis mee gelukkig te zijn (zodat je de existentiële vernauwingen van dat 
je nog niet helemaal vrij mag bestaan, loslaat). Je voelt hoe ze beiden deel uitmaken 
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van het ultieme bestaan, het zijn (Mahasatta), en dat ze in jouw zijn zich thuis 
voelen en je gelukkig maken, waardoor je ervaart dat het leven en jouw bestaan in 
die openheid volmaakt aanvoelen (zodat je de vernauwing van het op jezelf gericht 
zijn, loslaat) en je vol vertrouwen kunt voelen waar je in ingebed mag en hoort te 
zijn (Aum) . 
Deze meditatiegebedsmantra wordt 24 keer herhaald. Als je de mala gebruikt, plaats 
je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de rudraksha-kraal en ga je per 
mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga je één keer, kraal voor kraal, 
de mala helemaal rond. Deze meditatie duurt 26.12 minuten. 

Uitleg van de Sanskriet mantra 

Hieronder de uitleg van de vier verschillende woorden van deze mantra, die de vier 
verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

Atma 

Het Sanskriet woord Atma betekent universele ziel, essentie. Het gaat daarbij over 
datgene wat je bezieling noemt, maar ook bewustzijn of levensessentie kunt 
noemen. In ieder geval gaat het om het essentiële dat in alles wat bestaat op een 
bepaalde manier aanwezig is en waar in ieder geval de mens zich van bewust kan 
zijn. Deze essentie is het meest wezenlijke wat bestaat en wat ook mensen op een 
diepgaande manier met elkaar in verbinding laat zijn. Uit zo een verbinding komt 
het bijzondere gevoel van liefde tevoorschijn, de honing van het bestaan. Zonder 
het voelen van bezieling heeft liefde geen diepgang, maar niet iedereen gebruikt het 
woord bezieling en al zeker niet om aan te geven dat dat het leven of de liefde 
diepgaander maakt, ook al is dat wel de diepere betekenis van bezieling en het 
woord Atma.  

De klanken en trillingen van het woord Atma ondersteunen de eerste fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  



29 
 

De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn. 

De klanken van het woord Atma zorgen er samen voor dat alle gevoelspotenties 
die er bestaan (de klank van de A) vanuit de open kosmos ook deze wereld in 
gestuurd worden (de klank van de T) om als heelheidsbeleving (de klank van de M) 
in alle vormen van bestaan in te dalen als de essentiële, gevoelsmatige rijkdom van 
het bestaan (de klank van de A).  

Jivatma 

Het woord Jivatma betekent levende, individuele ziel. Het woord Jiva betekent 
levend wezen (jiv betekent leven, ademen, atma-bevattend). Het doorgaans als 
achtervoegsel gebruikte -ji betekent eerwaarde, waardige of waardevolle en geeft 
respect aan, respect voor de drager van Atma. Daarmee wordt aangegeven dat er 
respect is voor alle aspecten van de schepping omdat zij in zich iets van Atma, van 
de universele ziel in zich meedragen. Als mens kun je je bewust zijn van die 
bezieling en daardoor ben je bij uitstek een waardige drager ervan. Je kunt je van 
bezieling bewust zijn door je ziel te ervaren als ‘zielelicht’, dat in de vorm van een 
lichtstraal in je aanwezig is en die, als die gevoeld wordt en vrij de ruimte krijgt, 
groots kan gaan stralen als een zon. Maar ook kun je je ziel ervaren als de bron van 
onvoorwaardelijke liefde, die, door ontmoetingen met anderen, vanuit de diepte 
van je hart en hartchakra vrij kan komen om je leven waardevoller te laten zijn en 
uiteindelijk alles in geluk kan laten baden. Ook kun je zeggen dat je je, door je 
levensenergie te voelen, bezield voelt, want ook de levensenergie kan groots en 
krachtig worden als die de ruimte krijgt. Jivatma en Atma zijn hetzelfde, de 
schepper en het geschapene zijn hetzelfde, niet qua vorm maar omdat ze dezelfde 
essentie en bezieling hebben.  

De klanken en trillingen van het woord Jivatma ondersteunen de tweede fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank J transporteert een aanbiedende energie.  
De klank I (uitgesproken als IE) helpt je om je te openen voor het gehele 
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gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat een rol speelt bij je mentale 
beleving.  
De klank V transporteert een zacht voortdrijvende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.  

De klanken van het woord Jivtma zorgen er samen voor dat je voelt dat er iets 
waardevols aan jou als bewust levend wezen aangeboden wordt (de klank van de 
J). Door dat aanbod aan te nemen, open je je bewustzijn (de klank van de I) voor 
het zacht toelaten (de klank van de V) van alle gevoelspotenties die er bestaan (de 
klank van de A) en die vanuit de open kosmos ook jouw wereld in gestuurd worden 
(de klank van de T) om als heelheidsbeleving (de klank van de M) in je in te dalen 
en je de essentiële rijkdom van het bestaan te geven (de klank van de A).  

Mahasatta 

Het woord Mahasatta is een samengesteld woord en bestaat uit maha, groot, 
absoluut, verheven, allesomvattend, en het woord satta dat zijn, bestaan, realiteit 
en aanwezigheid betekent. Het wordt gebruikt om een overkoepelende grootte aan 
te geven, een grootte die verhevenheid boven al het andere uitdrukt. In deze 
gebedsmantra dient het om aan te geven dat zowel de universele ziel (Atma) als de 
individuele ziel (Jivatma) behoren tot het zijn, het bestaan. Eerst moet er immers 
de mogelijkheid zijn dat iets er kan zijn voordat het iets specifieks kan zijn. Het 
‘bestaansgegeven’ ligt steeds onder alles wat erin verschijnt. In je bekken voel je, 
ook doordat je daar gedragen wordt door de aarde, dat je bestaat en vervolgens 
voel je dat er om je heen nog veel meer dingen bestaan en daardoor ervaar je dat 
alles, en ook de universele ziel die alles doordringt, alleen maar kan bestaan als het 
bestaan alles draagt en alles daarin ingebed mag zijn. De universele ziel (Atma) en 
de individuele ziel (Jivatma), evenals God (de Vader) en Jezus (zijn Zoon), zijn in 
die zin ingebed en gedragen door één en hetzelfde bestaan, waar ze ook uit 
voortgekomen zijn.  
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De klanken en trillingen van het woord Mahasatta ondersteunen de derde fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank H helpt je om je te openen voor een liefde gevende en van diep binnenuit 
komende en je leven ondersteunende energie.   
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank TT transporteert een van je vandaan sturende energie, en die staat hier 
twee keer om dat te bekrachtigen.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.  

De klanken van het woord Mahasatta zorgen er samen voor dat, vanuit heelheid 
en harmonie (de klank van de M), alle gevoelsmatigheid (de klank van de A), 
liefdevol (de klank van de H) en met opnieuw werkelijk alle mogelijke 
gevoelswaarden erbij (de klank van de A), tot stilte en bewustzijn wordt gebracht 
(de klank van de S). Van daaruit wordt, nog steeds vanuit alle gevoelsniveaus (de 
klank van de A) die, nu met aandacht, verstilling en bewustzijn verrijkte, liefdevolle 
heelheid, heel verfijnd als het ware uitgespat (de klank van de T en T) over alle 
waarden waarop jij als mens het leven kunt ervaren (de klank van de A).  

Aum 

Aum is de heilige klank van de heelheid, van het Amen, en wordt gezien als de 
klank van de schepping en de trilling van het universum. Het Aum opent en reinigt 
je bewustzijn voor meditatie en brengt je in overeenstemming met je ware natuur. 
Het Aum brengt verstilling en brengt een lichtende energie in je brein en 
bewustzijn. Het Aum betekent ook dat je diepgaand ja tegen de schepping en je 
bestaan zegt. Zijn klank harmoniseert alles wat je bent en waarmee je omgeven 
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bent en integreert je in de oneindige volheid van het bestaan. Het Aum gaat over 
alle bewustzijnsniveaus en zijn klank brengt alles samen in één trilling en resonantie, 
die vredig op je brein inwerkt en zowel je hart als lichaam rust geeft. 

De klanken en trillingen van de klank Aum ondersteunen de vierde fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid. 

De klanken van de Aum zorgen er samen voor dat je je gevoelsmatigheid 
(de klank van de A) en je stabiliteit (de klank van de OE) als een heelheid 
laat samengaan (de klank van de M) en dat geeft vertrouwen, wijsheid en 
overzicht.  
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6. Zesde meditatiegebed: 
In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen 

Inhoudelijke betekenis van het meditatiegebed 

De mantra In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti Amen betekent: 
 

In de naam van de allesdoordringende Ziel  
(Patris: de Vader van de schepping)  

ontvang je, ter bewustwording, een individuele Ziel  
(Filii: zijn zoon, zijn kind).  

Beiden zijn ingebed in het absolute Zijn  
(Spiritus Sancti: de heilige waarheid),  

en dat is hoe het Wezenlijk Is  
(Amen: het zij zo) 

De inhoudelijke betekenis van dit meditatiegebed geeft aan dat de Spirituele Vader 
van het Leven ons ter bewustwording zijn Zoon stuurt en dat beiden ingebed zijn 
in de Heilige Geest, oftewel de waarheid van de heelheid. Dat alles wordt dan nog 
een keer bekrachtigd door het Amen, dat ‘het zij zo’ betekent. De Vader is de 
oorsprong, het zaad van de schepping. Zijn Zoon is de vrucht van zijn zaad en de 
baarmoeder van de materie en schepping, het leven. De Zoon is degene die op een 
bepaalde manier de harmonie van de Vader en de Moeder in zich verenigt en voort 
laat leven. De Zoon is hier ook op spiritueel gebied de doorgever van de essentie 
van de Vader in de levende, tastbare waarheid (schepping) van de Moeder. Beiden 
zijn deel van en gelijk aan elkaar in de absolute waarheid van het totale (heilig-
sanctus), wezenlijke bestaan (geest-spiritus). Dat alles wordt bekrachtigd door dit 
met het Amen (zo zij het - amen) af te ronden.  

De enige verschillen tussen de aandachtspunten van het kruisteken en die van de 
Light of Being-Meditatie zijn de plekken waar de laatste twee woorden mee in 
verbinding worden gebracht. Bij het maken van het kruisteken raak je eerst het 
voorhoofd aan, dan het hart en dan achtereenvolgens beide schouders aan de 
voorkant. Door de schouders aan beide kanten even aan te raken, wordt, door te 
attenderen op links en rechts, weliswaar de dualiteit van de schepping aangegeven, 
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maar die dualiteit komt nog belangrijker naar voren in het gebied van de 
seksualiteit. Daar trekken de polen van de dualiteit elkaar in de gevoelswaarde van 
het mannelijke en het vrouwelijke enorm aan en komen ze uiteindelijk bij en in 
elkaar en hebben ze de potentie om, als gevolg van dat gelijkwaardige samenzijn, 
nieuw leven voort te brengen.   
De seksualiteit, seksuele gemeenschap en het voortbrengen van nieuw leven, nieuw 
bestaan (zijn), is verbonden met het gebied van het meditatieve zijn, dat fysiek sterk 
in het gedragen bekken ervaarbaar is en waar, tijdens de derde fase van de Light of 
Being-Meditatie, alles in mag indalen. Toch draagt het stabiliserende en 
beschermende gebied aan de achterkant van het bekken de naam heiligbeen en in 
het Latijn ‘os sacrum’. Sacrum stamt van het woord sacraal dat gewijd en heiligend 
betekent. De christelijke benadering van wezenlijkheid en spiritualiteit is altijd 
behoorlijk mentaal geweest en kent een sterke neiging tot het afkeuren van een te 
grote vrijheidsbeleving in de seksualiteit. Ook de klanken van de Latijnse taal doen, 
in vergelijking met die van het Sanskriet, een sterk beroep op de mentale 
belevingsruimte. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat, bij het maken van het 
kruisteken, de hand niet naar het bekken toe gaat, maar dat heeft jammer genoeg 
wel het oordeel over seksualiteit, als een niet zo heilig gebied, versterkt.   
Het begrip de Heilige Geest is voor velen onduidelijk, omdat het woord geest gaat 
over wezenlijkheid of inhoudelijkheid achter dat wat zichtbaar is. De term ‘de 
Heilige Geest’ duidt op de beleving van wezenlijke of spirituele (spiritus) inhoud, 
in combinatie met de waarde van eenheid (één, heel, heilig, sanctus in het Latijn). 
Het fysieke gebied waar de beleving van ‘er zijn’ samenkomt met de potentie van 
nieuw leven, is het bekken. De alchemie die daar door seksuele gemeenschap plaats 
kan vinden, waardoor er nieuw leven ontstaat waar bezieling en bewustzijn in 
indalen (onzichtbare wezenlijkheid – Spiritus), geeft aan dat het gebied van het 
bekken daar de meest passende fysieke plek voor is. 

Na dit alles wordt dit gebed dan afgerond met ‘het zij zo’ (Amen), dat door 
traditioneel de schouder aan te raken een plaats in het kruistekenritueel heeft 
gekregen, hoewel ‘het zij zo’ eigenlijk niets met een pool van de dualiteit te maken 
heeft, maar juist met het bewustzijn van dat alles wat gezegd en gevoeld is, de 
diepste waarheid van het bestaan is.   
Nu hoeven we geen nieuwe uitdrukkingsvorm voor het kruisteken te ontwikkelen, 
want we hebben gelukkig de vrijheid gevende meditatie. In de meditatie voel je bij 
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de eerste fase het gebied van het brein, het bewustzijn, het hoofd. Het is de ingang 
van alle inspirerende, vanuit de Vader, de oorsprong, de essentie, het zaad van het 
bestaan, komende energie. Bij de tweede fase van de meditatie voel je van het 
gebied van de ziel, het hartchakra en het hart. Het is het gebied waar dezelfde 
essentie en liefde als die van de Vader (doorgegeven in de vorm van zijn Zoon) 
ervaren wordt. Bij de derde fase van de meditatie voel je het gebied van het zijn, de 
schoot, het bekken. Het zijn als de kwaliteit waar alles wat bestaat gelijkwaardig is 
en samen in ingebed is. De heilige, volledige waarde van het zijn. Vanuit het voelen 
van die volledigheid open je je in de vierde fase van de meditatie voor alles 
tegelijkertijd, voor de heelheid waar je deel van uitmaakt.  

Het verloop van de meditatie 

In de meditatie open je je dus eerst voor de Vader van bezieling, de oorzaak van 
alle bezielde leven, dat in alles wat bestaat aanwezig is en wiens energie je via je 
kruinchakra en hoofd ontvangt (zodat je de mentale vernauwingen in het 
bewustzijn loslaat). Daarna open je je voor de liefde van de in je ervaarbare ziel (de 
Zoon), die als een straaltje van het allesomvattende licht is (zodat je de emotionele 
vernauwingen van het ego loslaat). Het licht van de Vader en de Zoon laat je samen 
door al je gevoelsmatigheid van je menszijn heen afdalen om er tot in het besef van 
heelheid en zijn (het gebied van Spiritus Sancti) in je basis mee gelukkig te zijn 
(zodat je de existentiële vernauwingen van dat je nog niet helemaal vrij mag bestaan, 
loslaat). Je voelt hoe zowel de Vader als de Zoon deel uitmaken van het zijn 
(Spiritus Sancti), en dat dit zijn je gelukkig maakt, waardoor je ervaart dat het leven 
en jouw bestaan als volmaakt aanvoelen (zodat je de vernauwing van het op jezelf 
gericht zijn, loslaat) en je vol vertrouwen kunt voelen waar je in ingebed mag en 
hoort te zijn (Amen).  
Deze meditatiegebedsmantra wordt 36 keer herhaald. Als je de Light of Being-
Meditatiemala gebruikt, plaats je je duim en wijsvinger op de eerste kraal naast de 
rudraksha-kraal en ga je per mantra (vier woorden) naar de volgende kraal. Zo ga 
je één keer, kraal voor kraal, de mala helemaal rond en de tweede keer zet je je duim 
alleen op de bolle rozenkwartskralen. Deze meditatie duurt 26.40 minuten. 
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Uitleg van deze Latijnse mantra 

Hieronder de uitleg van de vier verschillende woorden van deze ‘mantra’, die de 
vier verschillende fases van de meditatie verbeelden, aanduiden, begeleiden en 
bekrachtigen. 

In Nomine Patris 

De Latijnse woorden In Nomine Patris betekenen: in de naam van de Vader. De 
vader als oorzaak, zaad, beginsel, inspiratie, bewustzijn en bezieling, woorden die 
je ook als levensessentie zou kunnen opvatten. In ieder geval gaat het om de 
essentiële energie die in alles wat bestaat aanwezig is en waar in ieder geval de mens 
zich van bewust kan zijn. Deze essentie is het meest wezenlijke wat bestaat en laat 
mensen op een diepgaande manier met elkaar in verbinding komen. De Vader is 
ook een symbool van geven, van zaad geven, schepping geven, leven geven, 
bezieling geven, en dat betekent dat het allemaal voortkomt uit geven en liefde. 
Zonder het voelen van dat er bezieling aan je gegeven is, heeft liefde geen diepgang, 
en dat is waarom het mooi kan voelen dat het de Vader is die je deze bezieling, 
deze liefde, gegeven heeft.  

Alhoewel het hier om Latijnse woorden en hun klankgebruik gaat, verduidelijken 
ook hier de energetische waarden van de klanken iets over de kracht van de 
woorden. Het Latijn is duidelijker mentaal georiënteerd dan het spirituele, 
gevoelsmatige Sanskriet en dat is ook in de klanken, de werking en de invloed van 
deze mantra goed te voelen.   
De klanken en trillingen van de woorden In Nomine Patris ondersteunen de eerste 
fase van je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande 
werking:  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De korte ò-klank attendeert alleen op het centrale betreffende gebied van de klank 
OO, het borstgebied, en transporteert afstand bevorderende energie.  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
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verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De korte è-klank attendeert alleen op het centrale betreffende gebied van de EE-
klank, het middenrif, en transporteert een opdelende energie.  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank D transporteert een gevende energie.  
De klank R transporteert een aanwakkerende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie. 

De klanken van het woordje ‘In’ zorgen er samen voor dat alle mentale aandacht 
(de klank van de I) wordt samengebracht (de klank van de N) om je aandachtig te 
maken.   
De klanken van het woord ‘Nomine’ zorgen er samen voor dat die concentratie in 
eerste instantie blijft bestaan (de klank van de N) en dat er een vorm van ontzag 
aangesproken wordt (de klank van de ò) om vanuit een combinatie van harmonie 
(de klank van de M) en mentale openheid (de klank van de I) je aandacht (de klank 
van de N) te vragen voor dat wat vervolgens allemaal gezegd gaat worden (de klank 
van de è).   
De klanken van het woord Patris zorgen er samen voor dat vanuit welgezindheid 
(de klank van de P) alle gevoelspotenties die er bestaan (de klank van de A) met 
liefde aan je gegeven worden (de klank van de D) om, aanwakkerend (de klank van 
de R) door te werken op je mentale beleving (de klank van de I) en je door dat 
besef tot verstilling te brengen (de klank van de S).  

Et Filii 

De woorden Et Filii betekenen: En de Zoon. Het woordje Et betekent: en. Het 
staat hier om aan te geven dat de verschillende opgedeelde (de klank van de è op 
het eind van het vorige woord) namen die hier gebruikt worden, bij elkaar horen 
en samen een geheel vormen. Het woord Filii betekent Zoon. De Zoon is het kind, 
de vrucht, de voortgeplante waarde van de vader en moeder. Aangezien de Vader 
enkel het zaad en de oorzaak is en daardoor enkel potenties in zich draagt, is de 
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Vader een soort energie die niet te zien is, maar als levenskracht ervaarbaar is. Er 
is een moeder nodig, zodat het zaad van de vader zich via haar inbedding gevende 
eicellen tot een kind, een mens, een bezield wezen kan ontwikkelen. De Zoon staat 
voor de als materie herkenbare manifestatie, de mens (Jezus), van de gemeenschap 
tussen de Spirituele vader (de Schepper) en de Heilige moeder (de Schepping). De 
Zoon, het mannelijke kind, staat weer voor het kind dat weer die potentie, 
inspiratie, bij zich draagt.  
Als mens kun ook jij je bewust zijn van je bezieling en daardoor ben je bij uitstek 
een waardige drager ervan. Je kunt je van je bezieling bewust zijn door je ziel te 
ervaren als zielelicht, inspiratielicht of levenslicht, dat in de vorm van een lichtstraal 
in je aanwezig is en dat, als het gevoeld wordt en vrij de ruimte krijgt, groots kan 
gaan stralen als een zon. Maar ook kun je je ziel ervaren als de bron van 
onvoorwaardelijke liefde, die, door ontmoetingen met anderen, vanuit de diepte 
van je hart en hartchakra vrij kan komen om je leven waardevoller te laten zijn en 
uiteindelijk alles in geluk kan laten baden. Ook kun je zeggen dat je je, door je 
levensenergie te voelen, bezield voelt, want ook de levensenergie kan groots en 
krachtig worden als het de ruimte krijgt. De Vader en de Zoon zijn hetzelfde, de 
schepper en het geschapene zijn hetzelfde, niet qua vorm maar omdat ze dezelfde 
essentie en bezieling hebben.  

De klanken en trillingen van de woorden Et Filii ondersteunen de tweede fase van 
je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:
  
De korte è-klank attendeert alleen op het centrale betreffende gebied van de EE-
klank, het middenrif, en transporteert een opdelende energie.  
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
De klank F transporteert een ‘zetje’ gevende energie.   
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank L transporteert een stroming bevorderende energie.  
De klank ‘I I’ helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving. Deze staat hier 
twee keer om dat te bekrachtigen. 

De klanken van de woorden Et Filii zorgen er samen voor dat een deel (de klank 
van de è) van wat je gestuurd wordt (de klank van de T) bedoeld is om je aan te 
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zetten (de klank van de F) om je te openen voor je mentale beleving (de klank van 
de I) en te laten stromen (de klank van de L) wat je daar inziet en bewust wordt 
(twee keer de klank van de I). Het woord Filii staat dan ook voor een sterke aanzet 
tot bewustwording (Jezus). 

Et Spiritus Sancti 

De woorden Et Spiritus Sancti worden vertaald als de Heilige Geest, dat hier wordt 
genoemd als het derde aspect van de Heilige Drie-eenheid, oftewel de drie 
essentiële krachten van Universele Heelheid. Het woord geest (Latijn-Spiritus) of 
in het Engels Spirit duidt op een diepere laag of dimensie van de werkelijkheid, 
voorbij aan hoe je het waarneemt. Het gaat om de meer wezenlijke of essentiële 
waarde van iets. Het woord sancti is een vervoeging van het woord sanctus dat 
heilig betekent. Het woord heilig is verwant met het woord heel en betekent 
volledig, allesomvattend, alles in zich dragend. De Heilige Geest staat dan ook voor 
het alles omvattende, de alles in zich dragende heelheid, het allesomvattende zijn. 
Het wordt gebruikt om een overkoepelende grootte aan te geven, een grootte die 
een overkoepelende waarheid boven al het andere uitdrukt. De bewoording ‘de 
Heilige Geest’, het helende en verbindende wezenlijke achter alles, geeft aan, dat 
zowel de universele ziel (de Vader) als de individuele ziel (de Zoon) tot het 
allesomvattende zijn, het bestaan behoren. Eerst moet er immers de mogelijkheid 
zijn dat iets er kan zijn voordat het iets specifieks kan zijn. Het ‘bestaansgegeven’ 
ligt steeds onder alles wat erin verschijnt. In je bekken voel je, ook doordat je daar 
gedragen wordt door de aarde, dat je bestaat en vervolgens voel je dat er om je 
heen nog veel meer dingen bestaan en daardoor ervaar je dat alles, en ook de 
universele ziel die alles doordringt, alleen maar kan bestaan als het bestaan alles 
draagt en alles daarin ingebed mag zijn. God (de Vader) en Jezus (Zijn Zoon), zijn, 
evenals de universele ziel (Atma) en de individuele ziel (Jivatma) in die zin ingebed 
en gedragen door één en hetzelfde bestaan, waar ze ook uit voortgekomen zijn.  

De klanken en trillingen van de woorden Et Spiritus Sancti ondersteunen de derde 
fase van je meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande 
werking:  
De korte è-klank attendeert alleen op het centrale betreffende gebied van de EE-
klank, het middenrif, en transporteert een opdelende energie.  
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
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De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank P transporteert een begunstigende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank R transporteert een aanwakkerende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving.  
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
De klank U (uitgesproken als OE) helpt je om je te openen voor het gehele 
gevoelsspectrum van je verbinding met alles wat je steun en ondergrond geeft in je 
leven.  
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank S transporteert een aandacht vragende en verstillende energie.  
De klank A helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
menszijn.   
De klank N transporteert een samenbrengende energie.  
De klank C, uitgesproken als K, transporteert een springende energie.  
De klank T transporteert een van je vandaan sturende energie.  
De klank I helpt je om je te openen voor het gehele gevoelsspectrum van je 
verbinding met alles wat betrekking heeft op je mentale beleving. 

De klanken van het woordje Et zorgen er samen voor dat een deel (de klank van 
de è) van wat nu naar buiten gezegd gaat worden (de klank van de T), de waarde 
en inhoud van de volgende woorden heeft:De klanken van het woord Spiritus 
zorgen er samen voor dat je je, aandachtig en verstild (de klank van de S), opent 
voor de positieve energie (de klank van de P) van je mentale beleving, zodat je nog 
dieper geïnteresseerd raakt (de klank van de letter R) in de kracht en waarde daarvan 
(de klank van de letter I), zodat die naar je basis toegestuurd kunnen worden (de 
klank van de T) en een ondersteuning voor je zullen zijn (de klank van de U) en je 
tot verstilling en rust brengen (de klank van de S).  
De klanken van het woord Sancti zorgen er samen voor dat je, opnieuw vanuit 
aandacht en verstilling (de klank van de S), alle mogelijke gevoelswaarden in je leven 
(de klank van de A) samen laat komen (de klank van de N) en een sprong laat 
maken (de klank van de K) om ze opgenomen te laten worden in je mentale 
beleving (de klank van de I). 
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Amen 

Het woord Amen, dat verwant is aan de Sanskriet klank Aum is ook in het Latijn 
een woord dat gebruikt wordt om aan te geven dat het om de overgave aan het 
geheel gaat, dat het om de grotere waarheid gaat, om ‘het laten bestaan en laten 
zijn’ gaat. Het betekent ‘zo zij het’ of ‘het zij zo’ en heeft een helende en dus 
heiligende werking. Het woord Amen geeft ruimte aan alles van de schepping en 
het universum. Het Amen opent je voor het zijn en reinigt je bewustzijn. Het Amen 
brengt verstilling en brengt een rustgevende energie in je brein en bewustzijn. Het 
Amen betekent ook dat je diepgaand ja tegen de schepping en je bestaan zegt. Zijn 
klanken brengen alles wat je bent en waarmee je omgeven bent bij elkaar en 
begeleiden je naar een overgave aan de oneindige volheid van het bestaan. Het 
Amen overkoepelt alle bewustzijnsniveaus en zijn klank brengt alles samen en geeft 
zowel je brein als je hart en lichaam rust. 

De klanken en trillingen van de klank Amen ondersteunen de vierde fase van je 
meditatie, want de klanken van de letters hebben de onderstaande werking:  
De klank M helpt je om je te openen voor de beleving van heelheid.  
De korte è-klank attendeert alleen op het centrale betreffende gebied van de EE-
klank, het middenrif, en transporteert een opdelende energie.  
De klank N transporteert een samenbrengende energie. 

De klanken van het Amen zorgen er samen voor dat je al je gevoelsmatigheid (de 
klank van de A) harmonisch laat samengaan (de klank van de M) en dat de 
eventuele verdeeldheid die dan nog in je aanwezig is (de klank van de è) helemaal 
bij elkaar wordt gebracht (de klank van de, hier langgerekte, N).  
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In meditatie  
heb je je bewustzijn lief,   
zodat het weer terugkomt  

in zijn kosmische dimensie.  
 

In meditatie  
heb je jezelf lief,  

zodat liefde weer gaat stromen en stralen.  
 

In meditatie 
heb je je lichaam lief,   

zodat je je weer thuis voelt   
in de empathische en tastbare beleving van de schepping.  

 

In meditatie 
heb je de schepping lief,  

zodat je je weer ingebed voelt 
 in de omhullende heelheid van je aura en het leven.  
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Meditations part 2: 
Dhyana Puja & Raga 

 
Dhyana Puja: - Prayer into the Four Lights of Being -  

Dhyana Raga: - The Calling Sound of The Four Stages of Meditation - 
 
 
 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 
 
 
 

1. Dhyana puja, 34.04 min. 
(offers an energetic healing that helps you to float into oneness) 

2. Dhyana raga (daily meditation version), 30.12 min. 
(offers a soothing healing that helps you to be in peace) 

 
total playing time: 64.20 min. 
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Het Light of Being-Meditatiegebed: 
Dhyana Puja 

De kernwaarden van de Light of Being-Meditatie, zoals bijvoorbeeld vrijheid, 
blijheid, gedragenheid en geborgenheid, heb ik ter ondersteuning voor het 
mediteren ook via een puja vormgegeven. Het op deze manier terugbrengen van 
de vier fases van de meditatie naar klanken en gebaren kan het directe contact met 
de kernwaarden ervan tijdens je meditatie vergemakkelijken en verdiepen.  

De Dhyana Puja: 
Het eren van de vier lichten van je zijn 

Een puja is een soort gebed, waarin de nadruk ligt op dankbaarheid, en waarmee je 
een eerbetoon brengt aan de waardevolle belevingen die het leven en jouw bestaan 
je geven. Om de waarde van de vier fases van de Light of Being-Meditatie in deze 
specifieke puja tot hun kernwaarden terug te brengen, heb ik doorvoeld welke 
muziek en mantra’s, en welk gezang en welke gebaren daar het meest bij passen en 
die heb ik samengevoegd tot dit rituele, muzikale gebed. In mijn boek ‘Puja’s, 
gebaren van dankbaarheid en devotie’ kun je uitgebreid lezen wat puja’s zijn, hoe 
ze gebruikt kunnen worden en wat hun waarde is. Ook de twaalf puja’s die daarin 
beschreven worden zijn als mp3-album bij The Light of Being te bestellen (zie 
appendix achter in dit boek). Ik beperk me in dit boek tot het kernachtig 
beschrijven van deze extra puja, omdat de inhoud van de meditatie, waar die 
betrekking op heeft, al uitgebreid behandeld is.  

De kernbetekenis van de Dhyana Puja 
Oh wonderbaarlijk bestaan, dank je voor het essentiële licht  

van mijn bewustzijn, mijn ziel, mijn menszijn  
en van het leven als geheel.  
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De uitgebreidere betekenis van de Dhyana Puja 
De Dhyana Puja is een dankgebed dat je als voorbereiding op je meditatie kunt 
gebruiken maar ook kun je via deze puja op een eenvoudige en kernachtige manier 
in contact komen met de vier essentiële aspecten van de Light of Being-Meditatie. 
De vier aspecten van meditatie, namelijk vrijheid, liefde, vertrouwen en 
verwantschap, zijn in dit boek uitgebreid besproken, maar worden hier als 
kernwaarden met symbolische gebaren steeds herhaald in de puja, als een 
dankgebed voor je existentie.  

Deze puja, met de woorden Shanti, Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava, nodigt je uit 
om tastbaar met de waardevolle essentie van je bestaan in contact te treden. De 
puja laat je voelen hoe je op de vier elementaire niveaus van je bestaan met je 
existentiële energie in verbinding kunt komen en hoe rijk het voelt als die in vrijheid 
uiteindelijk samen mogen plaatsvinden.  

De Dhyana Puja laat je voelen hoe bewustzijn, bezieling, incarnatie en het bij het 
geheel van de schepping horen, je inzicht, liefde, vertrouwen en geborgenheid 
geven. Inzicht en liefde verlichten dan je menszijn en openen zo de ruimte om je 
weer vol vertrouwen door de schepping omhuld te laten worden en een vrij en 
gelukkig mens te zijn. De waarde van het aandacht geven aan deze vier fases wordt 
in het tweede deel van het boek ‘Meditatie - De weldaad van innerlijke afstemming 
en bevrijdende heelheid’ beschreven in hoofdstuk 2 t/m 5. 

De vier mantra’s van de Dhyana Puja en hun interpretatie: 
Shanti Atmajyoti Murtidhara Ekabhava 

De mantra van deze puja bestaat uit vier woord-mantra’s, namelijk Shanti, 
Atmajyoti, Murtidhara, Ekabhava en hun gebaren. Een woord-mantra is een 
mantra die uit één woord bestaat, zoals ook het woord of begrip Aum, maar de 
betekenis van dat begrip is gevoelsmatig en qua ervaringsruimte enorm weids en 
veelomvattend. Hieronder het beginsel van hun verreikende betekenissen. 
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Shanti 

Het eerste deel van de mantra van deze puja bestaat uit het Sanskriet begrip Shanti, 
dat innerlijke kalmte, innerlijke rust en vrede betekent. Shanti geeft een sfeer aan 
waarin niets meer met elkaar in strijd is en alles met elkaar in overeenstemming is. 
Bij de beschrijving van de Dhyana Raga kun je nog eens nalezen wat ik over de 
klanken van dit woord heb aangegeven. De eerste mantra van deze Dhyana Puja 
betekent dan ook: ik laat alle strijd in mijn bewustzijn los en geef het de vrede waar 
ik zo naar verlang. 

Atmajyoti 

Het tweede deel van de mantra van deze puja bestaat uit het Sanskriet begrip 
Atmajyoti. Atma is het Sanskriet woord voor ziel en het begrip jyotis kan het beste 
vertaald worden met licht, vlam of schijnsel en wordt vaak gebruikt om het licht 
van een hoger bewustzijn mee aan te duiden. Atmajyoti geeft dus de lichtbron, het 
licht en de uitstraling van je ziel aan. De meditatie wenst je te helpen om dit licht 
niet alleen in je te ontdekken, maar het vooral te ervaren door het te laten stralen, 
het te laten leven. Belangrijk van licht is immers dat het straalt en beïnvloedt en je 
als gevolg daarvan in andere ervaringsterreinen van zowel jezelf als het leven 
binnenleidt. De tweede mantra van deze Dhyana Puja betekent dan ook: ik laat het 
licht van mijn ziel mij de essentie geven en me door die gevoelswaarde beïnvloed 
worden. 

Murtidhara 

Het derde deel van de mantra van deze puja bestaat uit het Sanskriet begrip 
Murtidhara. Murti is het Sanskriet woord voor belichaming, vorm, materie en murti 
betekent dat je energie vloeiend laat overgaan in een vorm. Het Sanskriet dhara 
betekent dragend en ondersteunend. Murtidhara betekent dan ook dat je gedragen 
wordt door de materie of ondersteund bent door de vormgeving waar je in binnen 
gevoerd bent. Incarneren, dat vanuit het Latijn letterlijk ‘in het vlees gaan’ betekent, 
komt daar in grote lijnen mee overeen.  

Murtidhara wordt doorgaans gebruikt om aan te geven dat de geest zich vloeiend 
in een materiële vorm over laat gaan en neerlaat, zodat je je nog bewust kunt blijven 
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van de geest, die die vorm tijdelijk bewoont en het vertrouwen erin nodig heeft om 
te ervaren wat tastbaar bestaan inhoudt. De derde mantra van deze Dhyana Puja 
betekent dan ook: ik laat het liefdevolle licht van mijn ziel vloeiend in elke cel van 
mijn menszijn binnengaan, zodat ik vanaf mijn essentie tot in mijn aura bezield 
aanwezig ben.  

Ekabhava 

Het vierde deel van de mantra van deze puja bestaat uit het Sanskriet begrip 
Ekabhava, dat éénzijn, een geheel zijn, van dezelfde natuur, eenvoud en 
wezenlijkheid betekent. Eka bekent één en bhava betekent schepping, wezen en 
natuur. Het gaat er hier niet om dat dingen in elkaar opgaan om één te worden, 
maar dat ze zichzelf in elkaar herkennen en samengaan. Voor jouw beleving 
betekent dat, dat je voelt dat jouw zijn en het zijn dezelfde basis, eenvoud en 
essentie hebben. Deze verwantschap zorgt voor een onmiddellijke en naadloze 
aansluiting bij elkaar en dat is de verfijndste omhulling en geborgenheid die je zou 
kunnen ervaren. De vierde mantra van deze Dhyana Puja betekent dan ook: ik voeg 
me bij de rest van de schepping, zodat het licht van mijn ziel met het licht van de 
schepping kan samengaan als één natuurlijk en lichtend geheel.  

Het Gayatri-gebed na de woord-mantra’s  
Gedurende de eerste helft van de puja spreek ik na de woord-mantra’s de Gayatri 
mantra als gebed uit, om aan te geven door welke diepgang de woord-mantra’s 
gedragen worden en om je met de eerbiedwaardige sfeer van bidden in contact te 
brengen. In de tweede helft van de puja laat ik het gebed weer achterwege, zodat je 
dan de ruimte krijgt om in de stilten die na de woord-mantra’s plaatsvinden, samen 
te zijn met de innerlijke beleving die ze in je teweegbrengen. 

Het Gayatri-gebed gaat over de waarde van licht in al zijn vormen. Dat wat wij met 
het woord licht bedoelen, wordt vanuit het Sanskriet en de oud-Indiase cultuur 
waarin die taal gesproken werd, gevoelsmatig veel breder beleefd. Zo betekent licht 
vanuit het Sanskriet ook liefde, zowel in de zin van de kwaliteit van de innerlijke 
geliefde, als in de zin van hartenergie of het wezenlijke in iedereen. Licht wordt ook 
vertaald als bewustwording, namelijk als de waarde van inzicht en als het licht dat 
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dingen zichtbaar maakt. Maar met licht kan ook de kracht bedoeld worden die ons 
het licht geeft, god, of het licht als een helende kracht. Licht is vanuit het Sanskriet 
eigenlijk elke vorm van vrijheid en transparantie en wordt gezien als de essentieelste 
vorm van voeding. Licht is de waarde in het geborgenheidsgevoel van 
moederliefde, in de je begeleidende kracht van vaderliefde en in de beschermende 
kracht van goddelijke liefde. Aan al deze waarden van licht wordt door de Gayatri 
mantra ruimte gegeven. Mag daarom de sfeer van het Gayatri-gebed je bewustzijn, 
tussen de woord-mantra’s van de vier meditatie fases in, zo aanraken, dat je nog 
gemakkelijker in je zielslicht terechtkomt en je je, door je contact met dit licht, een 
‘geluk in zich dragend’ mens voelt. Moge het toegevoegde Gayatri-gebed de 
diepgang en toegankelijkheid van je meditatieproces ondersteunen, aanvullen en 
inbedden. Om meer verbinding met de inhoud van dit gebed te krijgen, vind je 
hieronder de tekst, mijn vrije vertaling en de bijhorende Sanskriet woordenlijst van 
de Gayatri mantra. De Gayatri mantra is ook als muzikale mantra als mp3-album 
door The Light of Being uitgebracht (zie appendix achter in dit boek). 

Gayatri mantra: 
Om bhur bhuvah svah 
tat savitur varenyam 

bhargo devasya dhimahi 
dhiyo yonah prachodayat. 

 
Vrije vertaling van deze mantrahymne: 

Oh mijn dierbare Essentie, vanuit pure toewijding en dank  
open ik mij voor je schitterende en verlichtende uitstraling,  
die me geschapen en met heilige aanwezigheid gevuld heeft,  

zodat dat mij verlicht en beschermt. 

Hieronder dan een benadering van de betekenis van de afzonderlijke Sanskriet 
woorden, want in het Sanskriet heeft een woord veel verschillende betekenissen 
die onderling met elkaar samenhangen en die sterk bepaald worden door de context 
en de gevoelsmatigheid van wat er uitgedrukt wenst te worden. 

  



49 
 

Gayatri betekent lied of hymne. 
Bhuh betekent de fysieke wereld.  
Bhuvah betekent de energetische achtergrond van de wereld.  
Svah betekent de echtheid en essentie daarachter. 
Tat betekent dat, de wezenlijkheid van alles. 
Savitur betekent het licht van geestelijke ontwaking. 
Varenyam betekent de verering van iets kostbaars. 
Bhargo betekent zuivere uitstraling, schittering. 
Devasya betekent van god afkomstig. 
Dhimahi betekent bewust samen zijn met. 
Dhiyo betekent inzicht geven. 
Yonah betekent innig, dichtbij. 
Prachodayate betekent aandacht geven. 

De diepere betekenis van de woord-mantra’s onderling 
Met betrekking tot de betekenis van de vier woord-mantra’s als geheel, zijn de 
eerste en de derde mantra (Shanti en Murtidhara) en de tweede en de vierde mantra 
(Atmajyoti en Ekabhava) diepgaand met elkaar verbonden.  

De eerste en derde fase van de meditatie gaan over het zijn. Vrij zijn in je hoofd 
(fase 1) en gedragen zijn in je menszijn (fase 3) geven je ruimte om de stabiliteit 
van het zijn (being) te ervaren. Deze stabiliteit is immers nodig om voldoende 
vrijheid en vertrouwen te voelen om de essentie zowel in je ziel (fase 2) als in het 
samenzijn met de hele schepping (fase 4) te laten stralen, leven en zijn (light).  

De eerste en derde fase geven de verbinding tussen hemel en aarde aan (being) en 
de tweede en vierde fase geven de verbinding tussen het innerlijk gevoelde licht en 
het uiterlijk waargenomen licht, beide het kenmerk van essentie, aan (light). 
Daarom worden ze hieronder opnieuw als tweespan besproken: ten eerste de 
vrijheid in kruin en bekken, vanuit de hemel en de aarde en ten tweede de vrijheid 
in het laten stralen van de essentie in je, vanuit je ziel en via je aura naar de wereld. 
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Shanti en Murtidhara 

In de eerste fase van de meditatie, hier samengevat in de sfeer van het Sanskriet 
begrip Shanti, gaat het om de kalmte en harmonie in je geest en de vrijheid, 
openheid en ruimte die dat in je bewustzijn teweegbrengt. Je bewustzijn is daardoor 
minder krampachtig en vasthoudend en daardoor opener voor zijn kosmische, 
meditatieve dimensie, waardoor het kruin- en voorhoofdchakra zich gemakkelijker 
openen.   
In de derde fase van de meditatie, hier samengevat in de sfeer van het Sanskriet 
begrip Murtidhara, gaat het om de beleving van weldaad in je bekken en het 
gedragen worden door de aarde en het leven als ondergrond, waardoor het sacraal- 
en wortelchakra zich gemakkelijker openen. De verticale energiestroom tussen 
hemel en aarde krijgt daardoor ruimte en je vindt sereniteit en vertrouwen in het 
leven en je menszijn.  

Atmajyoti en Ekabhava 

Tijdens de tweede fase van de meditatie, hier samengevat in de sfeer van het 
Sanskriet begrip Atmajyoti, gaat het, nadat je weer contact voelt met je innerlijk, 
om het vrij laten schijnen van het licht van je ziel. Als een innerlijke zon laat je de 
inhoud van je ziel weer leven, stralen en invloed afgeven, zodat je de liefdevolle 
kwaliteit en inhoud ervan weer tastbaar in je ervaart.   
In de vierde fase van de meditatie, hier samengevat in de sfeer van het Sanskriet 
begrip Ekabhava, gaat het, na het je weer verwant voelen met al het andere van de 
schepping, om het laten samenkomen van je innerlijke licht met het uiterlijke licht. 
Zoals de ziel als innerlijke zon alles wat jij als mens bent tot in je aura mocht gaan 
beschijnen, zo gaat nu alles wat je bent als geheel schijnen in de schepping die ook 
jou beschijnt. Innerlijk licht en uiterlijk licht herkennen elkaar in elkaar en komen 
thuis in en bij elkaar. De horizontale, centrifugale energiestroom van binnen naar 
buiten, verbindt binnen met buiten en laat alles als een zon vrijuit rondom schijnen. 
Hierdoor voel je een gelukzaligheid die met het ervaren van jezelf als heelheid 
samengaat. 
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De vier gebaren van de Dhyana Puja 
In de puja maak je bij elke mantra een gebaar, waarmee je tot uitdrukking brengt 
wat de spirituele waarde van die fase van de meditatie je aanreikt. Zo open je je 
voor je bewustzijn, je ziel, je zijn en het leven. Hieronder de vier gebaren van de 
Dhyana Puja. 

Het gebaar bij Shanti 

Gedurende de eerste mantra van deze puja, de sfeer van het woord Shanti, plaats 
je je handen in namaskar en plaats je je handen in dit gebaar met de achterkant van 
de onderste kootjes van je duimen tegen je voorhoofdchakra aan, zodat zowel dat 
gebied als ook je kruinchakra wat zachter en ontvankelijker worden. Laat de 
aanraking van dit harmonische, erende en groetende gebaar steeds dieper 
kalmerend op je brein inwerken. Ontdek hoe het is om je gewoonten los te laten 
en vrij te zijn van denkbeelden en overtuigingen, want vrede, de betekenis van 
Shanti, is een gevolg van het vervallen van alle tegenstellingen en scheidingen en 
het omarmen van gezamenlijkheid, volledigheid en verwantschap met alle leven. 

 

 
 

Shanti 
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Met dit gebaar symboliseer je dat je, vanuit een diep respect voor je bewustzijn, 
vrede en kalmte aan dat gebied wenst te geven en dat je je nederig opent voor het 
licht dat, als jij dat toestaat, erin naar binnenstroomt en je ontlast en bevrijdt van je 
gewoonten. Dit is de fase van liberatie.  
Tijdens het horen of eventueel meezingen van de woord-mantra Shanti en het 
gebed of de stilte erna, laat je lichtende vrede over en door het hele gebied van je 
bewustzijn heen stromen en eer je zijn grootse, weidse ruimtelijkheid. Tijdens dit 
gebaar voel je dan ook de betekenis van Shanti: laat vrede, vrijheid en verlichting 
mij ongeremd verrijken. 

Het gebaar bij Atmajyoti 

Gedurende de tweede mantra van deze puja, in de sfeer van het woord Atmajyoti, 
leg je je handen, met de linkerhand eerst, gekruist over elkaar op je hartchakra. De 
handen liggen met de handchakra’s (het midden van de handpalmen) boven op 
elkaar en maken contact met je hart, zodat ze ermee verbonden raken en 
ontvankelijk kunnen zijn voor de uitstraling ervan. Je hoofd blijft recht op hals en 
nek staan en is nog steeds ruimtelijk en licht vanuit de sfeer van Shanti. Het is 
belangrijk dat je relatie met je hartchakra vrij en open mag zijn, zodat jouw 
verlangen naar je ziel en de energie die zij jou wil geven, zo ongeremd mogelijk 
kunnen plaatsvinden. Als je spirituele hart, je ziel, aangeraakt mag worden, ontstaat 
vanzelf het verlangen om haar licht en liefde nog vrijer en openlijker te willen 
ervaren. Ze zal dan, zo veel als jij het haar maar toestaat, haar liefdesenergie naar 
jou toe laten stromen. Open je voor de energie van je essentie en ontdek hoe het 
voelt om je door deze elementaire, liefdevolle en vredevolle waarheid van jouw 
bestaan beïnvloed te laten worden. Houd deze essentie, je ziel, je hart, niet langer 
verborgen in een soort tabernakel in je borst, maar geef haar eindelijk de ruimte 
om je gelukkig, vreugdevol en blij te maken.  
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Atmajyoti 

Met dit gebaar symboliseer je dat je, vanuit een diep respect voor je ziel, de relatie 
met je essentie en haar bijzondere liefde wenst aan te gaan. Je geeft daarmee aan 
bereid te zijn haar invloed diepgaand in je toe te laten en je nederig te openen voor 
het licht dat ze als ziel naar jou uitstraalt. Dit openstaan heft je alleen-zijn op en 
laat je blij zijn met je leven. Dit is de fase van spirituele relatie. Het licht, de liefde 
en de vrede, die je in contact met je ziel ervaart, brengen je in verbinding met de 
essentie van het leven als geheel. Het is daarom goed om je te realiseren, dat je ziel 
vanuit een andere, diepere dimensie in je lichaam is gekomen toen je geboren werd 
en je lichaam weer zal verlaten als je sterft. In die zin is je ziel jouw connectie met 
de essentie achter alle bestaan.  
 

Tijdens het horen of meezingen van de woord-mantra Atmajyoti en het gebed of 
de stilte erna, laat je de lichtende vreugde van je ziel door en over je zelfbeleving 
heen stromen en eer je haar bijzondere waarde: liefde. Tijdens dit gebaar voel je 
dan ook de betekenis van Atmajyoti: laat liefde, blijdschap en het zielslicht me 
ongeremd verrijken.  

  



54 
 

Het gebaar bij Murtidhara 

Gedurende de derde mantra van deze puja, de sfeer van het woord Murtidhara, laat 
je dan je handen langzaam over je lichaam naar beneden schuiven. Je laat, onder 
begeleiding van deze strijkbeweging, tegelijkertijd ook de indalende beweging van 
je ziel naar je bekken plaatsvinden. Als de handen bij het bekken zijn aangekomen, 
laat je ze onder elkaar uit komen en plaats je ze met de toppen van de middelvingers 
tegen elkaar aan en leg je ze als een schaal in je schoot neer. De handpalmen zijn 
nu helemaal omhooggedraaid, de ontvangende handchakra’s zijn open en de 
duimen liggen tegen de wijsvingers aan, zodat je geen energie kwijtraakt via het naar 
buiten toe laten uitsteken daarvan. Ontvang de liefdevolle energie van je ziel in je 
vruchtbare bekken en laat je lichaam (murti) gedragen worden (dhara) door de 
aarde, de zo bijzondere plek voor het wonder van de ons zo bekende schepping. 
Ontdek hoe het voelt om nog vollediger mens te zijn op aarde en al je cellen de 
optimale voeding van jouw bezieling te geven, zodat ook zij zich met de essentie 
verbonden voelen.   
Met dit gebaar symboliseer je dat je, vanuit een diep respect voor het feit dat je 
mens mag zijn, je zielsenergie aan alle cellen die je ter beschikking staan, wenst te 
geven. Het laten indalen van je zielsenergie tot in je bekken zorgt ervoor dat je je 
niet meer onbewust blijft vasthouden aan je middenrif en in je maag en je geeft 
daardoor nog meer vrijheid aan je hartgebied. Je geeft aan dat je je nederig opent 
voor de weldaad die ze door dat licht krijgen, waardoor jij je dieper ontspant, je 
aura vanzelf gaat stralen en je meer vertrouwen ervaart in het leven en zijn essentie. 
Dit is de fase van incarnatie. 
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Murtidhara 

Tijdens het horen of meezingen van de woord-mantra Murtidhara en het gebed of 
de stilte erna, laat je de weldadige bezieling door en over je hele menselijke 
gevoelsbeleving heen stromen en eer je op die manier de vrijheid die je als gevolg 
van dat vertrouwen ervaart. Tijdens dit gebaar voel je dan ook de betekenis van 
Murtidhara: laat vertrouwen, gevoeligheid en de weldaad van het zijnslicht me 
ongeremd verrijken. 

Het gebaar bij Ekabhava 

Gedurende de vierde mantra van deze puja, de sfeer van het woord Ekabhava, 
breng je je openliggende handen met de achterkanten schuivend over de 
bovenbenen tot naast je. Van daaruit breng je beide armen in een grote zijwaartse 
cirkel door je energetische veld heen omhoog. Boven je hoofd maak je de cirkel 
rond door je handen in de lucht in de namaskar-positie tegen elkaar aan te brengen. 
Terwijl je de armen zo omhoog brengt, neem je de invloed van je zijn mee naar 
buiten en verbind je jouw bezield zijn met het bezielde zijn van alle schepping om 
je heen. De namaskar-positie van de handen geeft ook aan dat beide polen, beide 
handen, samenkomen en een heelheid en eenheid (eka) vormen (bhava). Ontdek 
hoe het is om weer met alle leven samen te zijn, er weer verwant mee te zijn en 
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daardoor je eventuele afgescheidenheid te laten vervallen, zodat je je ingebed kunt 
voelen in het leven waar je onderdeel van bent, waar je bij hoort. 

 
 

 Ekabhava 

Met dit gebaar symboliseer je dat je, vanuit een diep respect voor het feit dat je een 
onderdeel van de schepping bent, je verwantschap met alle bestaan wenst te 
bekrachtigen. Je geeft aan dat je je daar ook weer mee wenst te verenigen en dat je 
je nederig opent voor de omhullende heelheid die het leven je geeft. Dit is de fase 
van diepgaande realisatie.  

 
Tijdens het horen of meezingen van de woord-mantra Ekabhava en het gebed of 
de stilte erna, laat je, door je beschermd te voelen als gevolg van je verwantschap 
met de rest van de schepping, alle lichten (bewustzijnslicht, zielslicht, zijnslicht en 
scheppingslicht) tegelijkertijd je bestaan verlichten en eer je de bezielde heelheid 
die je als gevolg daarvan ervaart. Tijdens dit gebaar voel je dan ook de betekenis 
van Ekabhava: laat het licht van mijn zijn en van het zijn me ongeremd verrijken. 

Het licht van je bezieling en het bezielde leven samen, laat je ervaren wat het is om 
in het liefdevolle licht van het zijn, geheel vrij en gelukkig te bestaan. Dit is de 
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essentie van leven, van liefde, van vreugde, van vrede en vrijheid, van zijn, van jouw 
bestaan, van het bestaan. In deze vierde fase van de meditatie laat je de vrijheid van 
je bewustzijn, de liefde van je hart, de weldaad van je zijn en het samenzijn met 
alles wat bestaat tegelijkertijd plaatsvinden en met elkaar samengaan. 

 
 
 
 
 
 
 

Licht  
komt alleen daar 
waar de materie  

zich niet heeft verdicht. 
 

Liefde  
komt alleen daar 

waar aanraakbaarheid  
nog mogelijk is. 

 
Energie  

stroomt alleen daar 
waar ruimte en transparantie is. 

 
Meditatie 

maakt de weg vrij 
voor deze essentiële waarden  

van bestaan. 
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De energiestromingen bij de vier gebaren 
van de Dhyana Puja 

Elk gebaar brengt samen met het toelaten van de mantra bepaalde 
energiestromingen op gang. Hieronder geef ik die energiestromingen aan, ook al 
hangt de mate waarin je die herkent en voelt af van de openheid van je beleving en 
het vertrouwd zijn met deze puja.  

De energiestroming bij Shanti 

De hieronder getoonde energiestromingen bij Shanti ontstaan doordat je, 
gedurende het maken van dit gebaar van namaskar bij je voorhoofdchakra, de sfeer 
van Shanti steeds diepgaander tot je door laat dringen en alles wat je in je hoofd 
aan spanning aantreft, laat wegstromen. Geef die belastende energie de ruimte om, 
zowel onder je oren vandaan via je schouders zijwaarts weg te vloeien, als onder je 
schedelrand vandaan via de wervels van je bovenrug naar achteren of naar de aarde 
toe weg te vloeien.  
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Energiestroming Shanti 

Door het wegvloeien van deze spanningen ontstaat er vanzelf weer ruimte in je 
hoofd, waardoor er ook weer een aanvullende stroom van energie vanuit de ruimte 
om je heen naar je toe gaat stromen. Deze energiestroom komt vanaf de ruimte 
boven je via je kruinchakra in je naar binnen en stroomt tot in je hartchakra door. 
Deze stroming of lichtstraling maakt je brein nog transparanter en ruimtelijker en 
verzacht op een lieflijke wijze de grootsheid en uitgestrekte ruimte van je 
bewustzijn. Er ontstaat zodoende in je brein, ter hoogte van je voorhoofdchakra, 
een Melkweg-achtige sfeer van weidsheid, lichtheid en uitgestrektheid, die zich als 
een ruimtelijke stralingsschijf om je hoofd heen uitstrekt. Door het steeds 
duidelijker in je hoofd toelaten van de sfeer van Shanti en vooral van de I-klank die 
het sterkst resoneert, geef je je bewustzijn vrijheid, openheid, en weidsheid en een 
veel lichtere gevoelswaarde. Je conditionering, gewoonten en het luisteren naar je 
gedachten komen hierdoor steeds meer tot rust en laten je ervaren hoe natuurlijke, 
innerlijke verstilling en een open bewustzijn aanvoelen en hoe deze fase van 
meditatie licht in je bewustzijn brengt. 
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De energiestroming bij Atmajyoti 

De hieronder getoonde energiestromingen bij Atmajyoti ontstaan doordat je, 
gedurende het maken van dit gebaar, waarbij je je handen gekruist in contact houdt 
met je hartchakra, de sfeer van Atmajyoti steeds diepgaander tot je door laat 
dringen.  

 
 

Energiestroming Atmajyoti 

Laat alles wat tussen jou en je inborst, hart, ziel of innerlijke geliefde aan afscheiding 
of verharding instaat, door de bereidheid om je ziel te ontmoeten, steeds verder 
verzachten. Geef die verharde energieën de ruimte om zowel naar je onderkant van 
je maag en daar naar voren en buiten toe als via de wervels van je nek en daar naar 
buiten toe weg te mogen vloeien. Geef de verhardende energieën ook de ruimte 
om vanuit de voorkant van je borst naar alle zijkanten weg te mogen vloeien. Door 
het wegvloeien van deze verhardingen ontstaat er weer ruimte in je borst, waardoor 
er vanzelf ook weer een aanvullende stroom van energie vanuit jou en vanuit de 
ruimte achter je naar je toe gaat stromen. Deze energiestroom komt van onder je 
hart en van achter je in je hartchakra binnen. Ze vult je hartchakra daardoor 
helemaal op en dat wenst daardoor als een energetische zon van liefde en affectie 
te gaan stralen. Deze stroming maakt je borst/hartgebied nog transparanter en 
liefdevoller en verzacht op een lieflijke wijze het intense en vervullende contact 
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tussen jou en je innerlijke geliefde. Er ontstaat zodoende in je borst, ter hoogte van 
je hartchakra, een liefdevolle sfeer van warmte, vriendschappelijkheid en lichtheid, 
waarvan de uitstraling ook je andere chakra’s bereikt. Door steeds vollediger de 
sfeer van Atmajyoti in je borst toe te laten en de klanken van dit woord, waarvan 
vooral de I-klank sterk in je resoneert en je bewustzijn vrijhoudt, op je in te laten 
werken, geeft je ziel je blijdschap, vreugde en een veel lichtere gevoelswaarde. Je 
ego, je onbewuste relationele verharding en je gewoonte om te geloven in strijd, 
raken hierdoor steeds meer verzacht. Je ervaart dan hoe natuurlijke, innerlijke liefde 
en het openstaan voor je ziel aanvoelen en hoe deze fase van meditatie je bij het 
licht van je innerlijk brengt. Je innerlijk als de heilige ruimte voor je essentie, die als 
ziel bij je geboorte in je lichaam is binnengekomen en bij je heengaan je lichaam 
weer zal verlaten.  

De energiestroming bij Murtidhara 

De op de volgende pagina getoonde energiestromingen bij Murtidhara ontstaan 
doordat je, gedurende het naar beneden laten schuiven van de handen die je daarna 
als een kom in je schoot neerlegt, de sfeer van Murtidhara steeds diepgaander tot 
je door laat dringen. Laat de middelvingers, die een harmonie bevorderende energie 
transporteren en die nu met elkaar rechtstreeks in uitwisseling zijn omdat ze elkaar 
met de toppen raken, de harmoniebeleving in jou bekrachtigen. Laat dan alles wat 
je nog in je bekken aan spanning aantreft steeds verder wegstromen. Geef die 
spanningsenergie de ruimte om, zowel via je zitbotten en benen als via je heiligbeen 
en staartbeen naar de aarde weg te vloeien. Door het wegvloeien van deze spanning 
ontstaat er weer ruimte in je bekkengebied, waardoor er vanzelf ook weer een 
aanvullende stroom van energie vanuit de ruimte om je heen naar je toe gaat 
stromen. Deze energiestroom komt van achter je heiligbeen en vanuit de aarde, 
maar ook vanuit je hartgebied. Vanuit je hartgebied wordt het indalen van energie 
in je bekken dan als het ware aangezogen en die energie stroomt door tot in je 
verbinding met de aarde. Deze stroming maakt je bekkengebied nog transparanter 
en ontvankelijker en verzacht op een lieflijke wijze je gevoeligheid en je 
aurabeleving. Er ontstaat zodoende in je bekken, ter hoogte van je sacraalchakra, 
een Melkweg-achtige sfeer van weldaad, lichtheid en levenskrachtige 
vruchtbaarheid, die zich als een ruimtelijke schijf om je bekken heen uitstrekt.  
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Energiestroming Murtidhara 

 
 
Door steeds duidelijker de sfeer van Murtidhara in je bekken toe te laten en de 
klanken van dit woord, waarvan vooral de A-klank sterk in je resoneert, op je te 
laten inwerken, geeft dat je bekkengebied gedragenheid, vrijheid en breedte en een 
veel lichtere gevoelswaarde. Je aura is nu duidelijker ervaarbaar en geeft je 
energetisch het gevoel van veiligheid. Je angsten, eenzaamheid en het gedreven 
worden door je behoeftes komen hierdoor steeds meer tot rust en laten je ervaren 
hoe natuurlijk het er mogen zijn en het hebben van vertrouwen aanvoelen en hoe 
deze fase van meditatie licht in je menselijke bestaan brengt.  
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De energiestroming bij Ekabhava 

De hieronder getoonde energiestromingen bij Ekabhava ontstaan doordat je, 
gedurende het zijwaarts in een cirkel omhoog brengen van de handen tot in een 
namaskargebaar, de sfeer van Ekabhava steeds diepgaander tot je door laat dringen. 
Laat alles, wat aan afscheiding of verharding tussen jou en de schepping om je heen 
in is komen te staan, door je verlangen om daar weer bij te horen, verzachten. Geef 
die afsluitende energie de ruimte om zowel uit je huid als uit je aura weg te vloeien 
of te verdampen. Door het wegvloeien van deze verhardingen ontstaat er weer 
ruimte, waardoor er vanzelf weer een vrije energie-uitwisseling tussen jou en het 
leven om je heen kan plaatsvinden.  

 
Energiestroming Ekabhava   
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Nu de energieën van het wortelchakra en die van het kruinchakra weer op elkaar 
aansluiten, komen alle chakra-energieën met elkaar in harmonie en vindt er een 
vrije energie-uitwisseling met de rest van de schepping plaats via je aura en huid. 
Een energie-uitwisseling, die ook de essentie van de schepping en de essentie van 
jou, je bezieling, weer levendig met elkaar laat samenkomen en je hartchakra vrij 
laat stralen. Dit zorgt ervoor dat je zowel binnenin je als om je heen bezield leven 
ervaart. Het je ingebed voelen in deze energieën en in het licht van het bestaan 
geeft je nu de ruimte om ongeremd als mens en vanuit je aura te stralen. Een stralen 
als gevolg van een gelijkwaardige energie-uitwisseling tussen je basis en je kruin, 
tussen jou en het leven. Een stralen omdat alles wat leeft en zich door de 
volledigheid van het leven omhuld en beschermd voelt, zijn optimale levenskracht 
de vrijheid geeft. Deze stroming maakt jou als geheel nog transparanter en 
vreedzamer en verzacht op een lieflijke wijze het familiaire en vervullende contact 
tussen jou en de schepping. Er ontstaat zodoende in jouw mensbeleving een 
liefdevolle sfeer van geborgenheid, samenkomen en lichtheid, waarvan de 
uitstraling alles in jou ontspant en bevrijdt.  

Door steeds vollediger de sfeer van Ekabhava in je samenzijn met de rest van de 
schepping toe te laten en ook de klanken van dit woord, waarvan vooral de A-klank 
nog sterk in je resoneert en je gevoelsbeleving vrijhoudt, ontvang je een bezielde 
geborgenheid, een spirituele inbedding en een veel lichtere levenswaarde. Je gevoel 
alleen te staan en je aan je eigenheid vast te moeten houden raken hierdoor steeds 
meer verzacht. Je ervaart dan hoe natuurlijke, bezielde heelheid en het openstaan 
voor het leven waar je onderdeel van bent, aanvoelen en hoe deze fase van 
meditatie je in het licht van het zijn, van het bestaan, van het leven, brengt. 
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Meditatie helpt je  
om die tijd zo langzaam  

en die ruimte zo open te laten worden, 
dat ze uit je herkenning verdwijnen 

en je in contact brengen  
met het er zijn,  

om zo direct van de essentie van het leven  
te kunnen proeven 
en terug te vinden  

wat je in wezen bent.  
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De muziek van de Dhyana Puja 

Algemeen 

Mag de muziek, die speciaal voor de dieptewerking van deze puja zo gecomponeerd 
is, je steeds weer opnieuw aanraken? En mag vervolgens dat wat door die openheid 
gevoeliger is geworden weer opnieuw en nog verder door de muziek worden 
blootgelegd? Alles wat je daardoor ervaart, behoort vanaf dat moment tot je 
verfijnde werkelijkheid. Dat is waardevol, omdat die werkelijkheid jouw 
levensruimte vormt, je mogelijkheid tot inzicht daardoor verrijkt en zodoende 
bijdraagt aan hoe jij je in de wereld thuis voelt en ontvouwt. Mag jouw ervaarbare 
werkelijkheid zich via deze muzikale puja zo verdiepen dat je meer in 
overeenstemming kunt leven met je bezieling en waar jouw leven voor bedoeld is? 
In deze Dhyana Puja, die 34 minuten duurt, spelen de onderstaande instrumenten 
en hun toepassingen een belangrijke rol.  

De tanpura 

De muziek van deze puja bestaat uit tanpura-, klankschaal- en windgongklanken. 
Op deze manier krijgen de vier woord-mantra’s en de vier meditatiefases waar ze 
naar verwijzen, alle aandacht. Niets mag je van die verinnerlijkende boodschap 
afleiden en dus dient het gebruik van de instrumenten alleen om de nabijheid van 
de meditatie nog verder te ondersteunen. De tanpura wordt veel in mijn muziek 
gebruikt, want ze heeft met haar weinige snaren maar vele tonen als gevolg van de 
resonantie die bij het instrument hoort, een rustgevende en dragende invloed. Ze 
geeft de zang een mooie inbedding en appelleert aan een spiritueel gehoor, omdat 
er veel boventonen in voorkomen. De openheid die dat je geeft, past juist hier heel 
goed bij de rust, diepgang, gevoeligheid en heelheidsbeleving van de meditatie. Het 
herhalen van de vier snaren geeft je een goede verbinding met de aarde en kalmeert 
de mentale activiteiten van je brein. Op den duur hoor je de snaren niet meer, maar 
is er enkel nog een tapijt van klanken dat je draagt, terwijl de boventonen als het 
ware om je heen vliegen. Laat de tanpura dit voor je betekenen en voel hoe ze je 
een prachtige inbedding geeft voor het ervaren van de kernwaarden van de 
meditatie.  
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De zang 

De manier waarop de mantrawoorden gezongen worden is gedragen en het gezang 
klinkt daardoor langgerekt en stromend. De trillingen van de mantra’s kun je 
zodoende langzaam en diep in je toelaten en dat maakt je ontvankelijk en sensitief 
voor je innerlijke beleving. De stem is het belangrijkste instrument in deze puja en 
biedt je een waardige uitnodiging aan tot vrede, bezieling, menszijn en 
alomvattendheid. Alle letters en hun klanken hebben trillingen, die ook met de 
gevoelswaarden van hun betekenis samenhangen en het is daarom fijn om de 
woorden ook als een serie van samengestelde tonen en trillingen in je toe te laten. 
De langgerekte tonen op het eind van de woord-mantra’s zorgen ervoor dat je 
vanzelf in een vorm van inkeer terechtkomt en met een voortdurende openheid 
vertrouwd raakt. Laat de stem als klankinstrument dan ook steeds dieper tot in je 
binnenste doorklinken, zodat ze je helpt te ontwaken voor de verfijnde energie van 
het licht en de liefde van je essentie.  

De Gayatri mantra wordt in deze puja devotioneel uitgesproken of beter gezegd 
gebeden en de klanken die daardoor voortgebracht worden, zijn bedoeld om in 
jouw spirituele diepte een gevoel van eerbied, waardigheid en respect wakker te 
maken. Dit ondersteunt je om telkens als je in deze puja weer met een van de 
waarden van de meditatie bent, meteen in de diepte te voelen wat ze daar voor je 
betekenen. De tweede helft van de puja is zonder het Gayatri-gebed, maar daarvoor 
in de plaats hoor je een klankschaal, zodat je op die momenten via stilte met die 
diepgang van de waarden van je meditatie in contact kunt gaan. 

De gong 

Bellen, gongen en klankschalen hebben altijd de functie om je te helpen om je 
mentale oriëntering en vasthoudendheid los te laten. Bij elke aanslag wordt 
gevraagd om alle mentale gerichtheid en vasthoudendheid uit je brein en lichaam 
weg te laten trillen. Als je deze klanken echt door je brein en hoofd heen laat 
klinken, verandert je bewustzijn in een veel vrijere en openere ruimte, waardoor 
gevoeligheid, zelfrespect en ontvankelijke openheid vanzelf toegankelijker worden. 
De hier gebruikte klanken van de kristallen klankschaal en de windgongen zijn dan 
ook bedoeld om je keer op keer dichter bij je ware vrijheid, echtheid en openheid 
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te laten komen en daardoor de relatie met je ziel en de schepping om je heen 
gemakkelijker als een intiem samenzijn te ervaren. Geef de zang de ruimte om je 
daarbij te ondersteunen en geniet van haar uitdijende stroming, die je helpt om ook 
verder nog los te laten wat er niet toe doet en daardoor vloeiender in contact te 
komen met de diepte die dan ervaarbaar wordt.  

Kort overzicht van de Dhyana Puja 
Hieronder vind je een kort overzicht van de gebaren en de erbij horende mantra 
met zijn vertaling van de Dhyana Puja voor als je ermee bezig bent en snel de 
volgorde en betekenis wilt kunnen overzien. 

 
Handen in namaskar-positie tot voor het voorhoofdchakra 
Shanti 
Vrede, vrijheid en verlichting mogen me ongeremd verrijken 

 

Handen gekruist op het hartchakra 
Atmajyoti 
Liefde, blijdschap en zielslicht mogen me ongeremd verrijken 

 

Handen als een kom in de schoot bij je sacraalchakra  
Murtidhara 
Vertrouwen, gevoeligheid en zijnslicht mogen me ongeremd 
verrijken 

 

Handen via een zijwaartse cirkelbeweging boven het hoofd in 
namaskar brengen en wortel- en kruinchakra met elkaar laten 
verbinden, waardoor alles en ook het hartchakra gaat stralen 
Ekabhava 
Mijn zijn, het zijn en het licht van het zijn mogen me ongeremd 
verrijken 
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De Light of Being klankmeditatie:  
Dhyana Raga  

De kernwaarden van de Light of Being-Meditatie, zoals bijvoorbeeld kalmte, 
affectie, er zijn en éénzijn, heb ik, ter ondersteuning voor het mediteren, ook via 
het muziekstuk met de naam Dhyana raga vormgegeven. Het via klank en 
gevoelsmatige bewogenheid contact maken met die kernwaarden kan op een 
gemakkelijke manier ondersteunend werken voor de dieptebeleving van je 
meditatie. Deze klankmeditatie is samen met de meditatiegebed als mp3-album 
verkrijgbaar bij The Light of Being (zie appendix achter in dit boek). Hieronder 
wordt de Dhyana raga besproken. 

De Dhyana Raga: 
via klank de vier lagen van meditatie ondergaan 

In deze muzikale interpretatie van de Light of Being-Meditatie word je uitgenodigd 
om aanraakbaar te zijn en je in deze gevoeligheid, via de klanken van zowel de 
muziek als de stem, op de vier gevoelssferen van de meditatie in te laten. De 
klanken nemen je dan mee door de ervaringswerelden van achtereenvolgens: de 
vrede van je bewustzijn (fase 1), de aanraakbaarheid van je hart (fase 2), het 
gedragen worden in je menszijn (fase 3) en het je geborgen voelen in de heelheid 
van de schepping (fase 4).  

Omdat ik niet de mantra van de Light of Being-Meditatie, die voor iedereen zijn 
persoonlijke betekenis, klank en invloed dient te behouden, kan gebruiken, heb ik 
de klanken in dit muziekstuk gebaseerd op de Shanti Om mantra, die de boodschap 
van alomvattende vrede vertolkt. De klanken sh, a, n, t, i en e, a, u, o, m zorgen 
ervoor dat de trillingen van alle klinkers, die met alle lagen van je sensitiviteit 
overeenstemmen, je levendige aanwezigheid weer op een verfijnde manier 
aanspreken en openen. Daarnaast helpt de SH (AJ)-klank je nog om te verstillen 
en verinnerlijken en helpt de N-klank je om je innerlijke gevoelsbeleving te 
bundelen en die met je aanwezigheid te verbinden, en helpt de T-klank en zijn 
energetische beweging je om die innerlijke gevoelsintentie van vrede gemakkelijker 
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de ruimte te geven om plaats te kunnen vinden. Op deze manier ondersteunt de 
betekenis van de mantra Shanti Om op subtiele wijze de Light of Being-Meditatie. 

De klanken van deze Dhyana raga verschillen nogal van die van mijn mantra’s en 
puja’s. De klanken van deze raga zijn ervoor bedoeld om de aanrakingen van het 
verinnerlijkingssproces te vertolken en eventuele gevoelens die daarin vastzitten, 
vrij te zetten. Ze zijn niet, zoals bij mantra’s, als melodie gezongen, maar zo vertolkt 
dat ze juist de ruimten van de vier gevoelslagen van meditatie, aanspreken. Tijdens 
het laten ontstaan van deze klanken heb ik me op de gevoelslagen van de meditatie 
afgestemd om de tonen, de toonbewegingen en hun sferen zo direct mogelijk te 
laten spreken. Om deze Dhyana raga goed tot zijn recht te laten komen, beluister 
je deze het best in je eentje of als groepsmeditatie met meerderen en zorg je ervoor 
dat je gedurende het hele muziekstuk niet gestoord wordt. Je kunt deze Dhyana 
raga zittend of liggend op je in laten werken, maar val dan niet in slaap want dan 
gaat alle werking ervan langs je heen. Luister, of beter gezegd, hoor alles met een 
open oor, zonder het te interpreteren en durf aangeraakt te worden door wat de 
klanken in je aanraken en teweegbrengen. Neem op het eind nog even enkele 
minuten om met de stilte samen te zijn, voordat je weer met andere dingen bezig 
gaat. Het muziekstuk neemt je via de volgende zes aspecten (de vier fases van de 
Light of Being-Meditatie plus de inleiding en afronding van het muziekstuk) door 
de waarden van de Light of Being-Meditatie mee naar een spirituele wakkerheid, 
waarin je je verrijkt en geheeld voelt. 

Vriendschap als begin 
De Dhyana raga bestaat uit muziek op basis van tanpura in de klanktoon B, 
aangevuld met klanken van de Indiase surbahar (bas-sitar), waar dan de stem bij 
komt om de vier meditatiefases te vertolken. De gekozen muziek ondersteunt je 
om je geest wat trager en ontvankelijker te laten worden en zorgt ervoor dat je je 
minder met je lichaam en je ademhaling blijft identificeren. Geef je lichaam en 
ademhaling daarom tijdens het luisteren steeds weer de ruimte om, los van jou, in 
hun eigen energie en kracht te komen en vrij te bestaan. Ze kunnen hun taken dan 
weer vanuit hun natuurlijke harmonie vervullen en je geest zal daar op een 
kalmerende wijze door beïnvloed worden. In de ruimte die daardoor ontstaat, 
beleef je jezelf vriendschappelijker en voel je dat je ernaar verlangt om dieper met 
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je bestaan in contact te gaan. De meditatie begint ermee dat je ruimte en vrijheid 
geeft aan je brein en je gewoonten, omdat dat ook het gebied is dat je doorgaans 
de meeste aandacht geeft door naar zijn inhoud te luisteren. 

Vrede in je bewustzijn (fase 1) 
Als je je bewustzijn ervaart, voel je de snelheid, volheid en bezigheid die het 
doorgaans heeft. Vanuit je verlangen naar een andere kwaliteit van bestaan, zijn of 
leven is het nodig om je bewustzijn rustiger te laten worden, zodat er gaten kunnen 
vallen in zijn volheid en je in contact met een andere diepgang kunt komen. Om je 
bewustzijn met rustigere en vredigere frequenties te laten samengaan, wordt in deze 
eerste fase van de meditatie het Sanskriet woord shanti gezongen. Het woord shanti 
betekent kalmte of innerlijke vrede en duidt op een serene rust in je brein, geest of 
bewustzijn. Het luisteren hiernaar helpt je om steeds diepgaander los te laten waar 
je geest mee bezet is en brengt je daardoor in een kwaliteit van vrijheid, ruimte en 
mentale harmonie, die dan doorwerkt tot in je gevoelsmatigheid. De SH-klank zet 
aan tot verstilling en doordat er een A-klank op volgt, werkt die verstilling door tot 
in je gevoelsmatigheid. De N-klank brengt die gevoelsmatige verstilling vervolgens 
in relatie met de onderkant van je brein, de schedelrand en de ruimte tussen je 
wenkbrauwen, waardoor de klanken van dit woord een ingang tot je brein krijgen. 
Vervolgens geeft de T-klank je de ruimte om de waarde van dit woord, vrede, via 
de erop volgende I-klank over de weidse horizon van je beleving uit te spreiden. 
De geestelijke rust en vrede die dit veroorzaakt, ontlast je van je twijfel en 
onzekerheid en geeft je vertrouwen in je diepere gevoelslagen van je essentie. Dat 
vertrouwen zorgt ervoor dat je je gemakkelijker voor je diepgang opent en daarom 
verder kunt gaan met de volgende fase van de meditatie. 

Dit alles heeft een openend effect op je kruin- en voorhoofdchakra, brengt je in 
contact met de waarde van de Raja en Jnana yoga, en bekrachtigt de eerste twee 
aspecten van het spirituele achtvoudige pad van Patanjali: yama, het loslaten van 
dat wat vernauwend op je contact met het wezenlijke inwerkt, en niyama, het je 
openen voor dat wat de verbinding met je wezen bevordert. 

  



72 
 

Affectie in de relatie met je ziel (fase 2) 
In plaats van de hoge mantra te zingen, zoals in de gewone meditatie, wordt het 
tweede gedeelte van de meditatie in deze Dhyana raga met voornamelijk E- en A-
klanken (intensiteit en gevoelsmatigheid) vormgegeven. Met die klanken wordt de 
weg naar het in relatie gaan met je hart, ziel of je innerlijke geliefde langzaam 
vrijgemaakt. Je verlangen ernaar en je respect ervoor, je innerlijke gemis ervan, de 
gevoelige toenadering, de blijdschap van de connectie en de vreugde van alle 
antwoorden die erdoor voelbaar worden, krijgen via die klankbewegingen ruimte, 
diepgang en kracht. Het meevoelen van deze aanrakingen zal je innerlijk blijdschap 
geven en je, vanuit je verlangen om die te delen met alles van je bestaan, aanzetten 
om je menszijn nog vollediger aan te gaan nemen. Dat verlangen brengt je dan 
vanzelf naar de volgende fase van de meditatie.  

Dit alles heeft een openend effect op je keel- en hartchakra, brengt je in contact 
met de waarde van de Mantra en Bhakti yoga, en bekrachtigt het derde en vierde 
aspect van het spirituele achtvoudige pad van Patanjali: asana, het transparanter 
laten worden van je lichaam en het dieper ingaan op je sensitieve beleving, en 
pranayama, het transparanter laten worden van je sensitiviteit en het dieper ingaan 
op je essentie. 

Vertrouwen in het leven (fase 3) 
In plaats van de lage mantra te gebruiken, zoals in de gewone mantra, wordt in deze 
Dhyana raga het derde gedeelte van de meditatie met voornamelijk O- en U-
klanken (openheid en ontvankelijkheid) vormgegeven. Met die klanken wordt de 
weg naar het indalen tot in de basis van je menszijn langzaam vrijgemaakt. Je voelt 
je bereidheid om je te openen en diepgaand in contact te gaan met de tastbaarheid 
van je menszijn. Het ruimte geven aan je geslacht, bekken en heiligbeen en het 
diepgaander samen willen zijn met de aarde laten je duidelijker plaats nemen in deze 
vorm van je menselijke bestaan. Je voelt dan hoe, door die klanken toe te laten, e 
weldaad van het incarneren ervoor zorgt dat je je bezieling met de schepping die je 
bent samen laat gaan en je bestaan daardoor meer betekenis en waarde krijgt. Je 
bekkengebied komt door de klanken in een grotere ontspanning, waardoor je 
bezieling gemakkelijk tot in alle cellen doorstroomt. Het toelaten van je zielsenergie 
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en je liefde tot in al je cellen, zal je een gevoel van heelheid geven en je aura vrijer 
laten gaan stralen. Er ontstaat van daaruit het natuurlijke verlangen om bij de rest 
van de schepping te willen aansluiten en het gevoel van heelheid vollediger te 
maken dan wanneer je het alleen betrekking laat hebben op jezelf. In de volgende 
fase krijgt dat dan ook alle aandacht.  

Dit alles heeft een openend effect op je maag- en sacraalchakra, brengt je in contact 
met de waarde van de Karma en Tantra yoga, en bekrachtigt het vijfde en zesde 
aspect van het spirituele achtvoudige pad van Patanjali: pratyahara, het 
transparanter laten worden van je eigenbelang en het dieper ingaan op de echtheid 
van alles, en dharana, het transparanter laten worden van je gerichtheid en het 
dieper ingaan op echte uitwisseling. 

Heelheid ervaren (fase 4) 
In het vierde gedeelte van deze klankmeditatie wordt de harmoniserende M-klank 
en de woord-mantra Aum, Om of Aoum gezongen. Wat er ook over de klank of 
mantra Aum gezegd wordt, het komt er altijd op neer dat het de heelheid van alles 
dient te dekken. Het Aum staat voor alles, het geheel, het heilige (een ander woord 
voor heel), het allesomvattende en symboliseert een heelheid waar niets buiten valt. 
De A-, O- en U-klanken geven gevoelsmatigheid, openheid en aarding aan, de 
onuitgesproken H-klank geeft de kwaliteit van weldaad aan en de M-klank geeft 
een alles bij elkaar brengende harmonie aan. Het Aum is dan ook het ideale woord 
om aan te geven dat de schepping, waar jij onderdeel van bent, je volledig omhult, 
omvat en dat je erin geborgen kunt zijn als je je eraan toevertrouwt, als je je weer 
bij die heelheid aansluit en je je verwantschap met de rest van de schepping diep 
erkent. Als dat mag, vervalt je eventueel onbewuste afscherming en je isolement. 
Laat deze klanken je helpen om deze heelheid zowel in jou toe te laten, als met alles 
om je heen te laten samenvallen. In die omhulling en bescherming kan het licht van 
het zijn jou en alles weer op een natuurlijke en vreugdevolle wijze laten stralen. 
Geef daarom steeds weer ruimte aan die waarheid en jouw beleving daarvan. 

Dit alles heeft een openend effect op je wortel- en kruinchakra en bekrachtigt de 
uitstraling van je aura, brengt je in contact met de spirituele waarde van de Hatha 
en Raja yoga en bekrachtigt het zevende en achtste aspect van het spirituele 
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achtvoudige pad van Patanjali: dhyana, het transparanter laten worden van het 
dualisme in je en het dieper ingaan op de beleving van jezelf als heelheid, en 
samadhi, het transparanter laten worden van de afscheiding tussen jou en de 
schepping of god en het opengaan voor die eenheid). 

Verstilling 
Nu vrijheid, blijheid, vertrouwen en geborgenheid samen konden komen, blijft de 
stilte van deze omhullende en beschermende heelheid over. Laat die, in de 
resterende tijd met de muziek, steeds opnieuw duidelijker en helend in je waar zijn. 
Stilte is niet de afwezigheid van geluid, maar de kalmte en vrede van een bewustzijn, 
dat door inzicht en diepgang van zijn schijnbare tegenstrijdigheden is verlost, met 
alle andere leven verbonden is geraakt en daardoor als een gezegende en verlichte 
ruimte aanvoelt. Je komt daardoor in een volledig andere stemming die verstillend 
op je inwerkt. Het brein is dan in vrede en je ervaart een bezielde volheid, die je 
essentie vanuit je ziel, door je lichaam en aura heen, tot in het licht van de schepping 
om je heen laat stralen. Dan zijn alle grenzen en afschermingen vervallen en is er 
heelheid. Heelheid is vredig, stil, stralend en liefdevol.  

Moge gedurende de resterende tijd van deze Dhyana raga de kalme muziek je de 
ruimte geven daar steeds weer druppeltjes van tot je te nemen en zodoende in een 
eerbiedige verstilling met die heelheid te zijn. 

De muziek van de Dhyana Raga 

Algemeen 

Raga is het Sanskriet woord voor stemming, sfeer en toonhoogte en geeft aan dat 
je via verschillende sfeerbelevingen door de vier kernwaarden van de Light of 
Being-Meditatie heen wordt begeleid. De sfeerelementen in deze Dhyana raga 
worden gevormd door de verschillende wijzen waarop de klanken van de Shanti 
Om mantra weergegeven en aangehouden worden en hoe daaromheen met de 
beweeglijke tonen van de surbahar, gevoelsmatige aanraakbaarheid wordt 
vormgegeven. Dat alles is natuurlijk weer ingebed in klanken van de tanpura in de 
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toonhoogte B. De beweeglijkheid van al die klanken en sferen kun je het beste maar 
vrij toegang geven tot je gevoel, zodat ze daar hun werk kunnen doen. Het 
muziekstuk en de klanken van de mantra helpen je open en vrij te zijn, sensitief en 
aanraakbaar te zijn, gelaten en daarbij toch volledig aanwezig te zijn. Het geheel 
laat een aangeraakt zijn door intensiteit, diepgang en essentie achter en het is fijn 
dit in zijn waarde te laten, want het gaat hierbij over een diepgang in jou, die niet 
in kaart gebracht dient te worden, maar die altijd weer open kan gaan, om weer 
ervaarbaar te zijn, doordat je je opnieuw door deze stemming aangeraakt laat 
worden. In de Dhyana Raga, die 30.12 minuten duurt, spelen de onderstaande 
instrumenten en hun toepassingen een belangrijke rol. 

De tanpura 

De muziek van deze klankmeditatie is er ook weer voor bedoeld om een 
rustgevende invloed te genereren en de klanken een inbedding te geven. De tanpura 
heeft met haar vele tonen, als gevolg van de resonantie die bij het instrument hoort, 
een rustgevend en dragend karakter. Ze geeft de zang een mooie inbedding en 
appelleert aan een spiritueel gehoor, doordat er veel boventonen in voorkomen. 
De openheid die dat geeft, past juist heel goed bij de rust, diepgang, gevoeligheid 
en heelheidsbeleving van de meditatie. Het herhalen van de vier snaren geeft een 
goede verbinding met de aarde en kalmeert de mentale activiteiten van je brein. Op 
den duur hoor je de snaren niet meer, maar is er enkel nog een tapijt van klanken, 
die je dan zowel dragen als om je heen vliegen in de vorm van boventonen. Laat 
de tanpura dat maar voor je betekenen en voel hoe ze je een prachtige inbedding 
geeft om de waarden van de meditatie in te ontvangen en te beleven.  

De zang 

De hier gebruikte zangvorm van de verschillende woorden en klanken van de 
Shanti Om mantra is gevoelsmatig verwant met de traditionele Indiase klassieke 
muziek, en dan met name met de dhrupad-stijl. Daarnaast wordt er in deze 
zangvorm zo met de klanken omgegaan, dat zij een vrije interpretatie vertolken van 
de vier dimensies die in deze meditatie worden aangesproken. Het langere tijd 
verwijlen op een toon, lettergreep of woord is bij beide interpretaties bedoeld om 
de gevoelsmatige diepgang, betekenis en werking ervan te bevorderen. Net zoals je 
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je bij de meditatie ook steeds weer opnieuw opent voor de diepgang waar je naar 
verlangt. Het steeds dieper voor iets opengaan, voorkomt oppervlakkigheid en 
vluchtgedrag en ondersteunt de verinnerlijking. Zang wordt meestal gebruikt voor 
het maken van een melodie, maar de klanken van de menselijke stem kunnen ook, 
zoals hier, gebruikt worden als instrument voor innerlijke aanraking en 
communicatie.  

De geluiden van de menselijke stem zijn altijd met emoties verbonden, waardoor 
ze een diepgaande inwerking kunnen hebben op je beleving en op je herinneringen, 
waar al je belevingen in zijn opgeslagen. Deze specifieke zang werkt ook door tot 
in herinneringen die voorbij je geboorte en gewoontebewustzijn liggen en tot in 
elementaire oergevoelens, die nog in je onbewuste aanwezig zijn. Daarom hebben 
stemklanken in dit opzicht een extra waarde boven de klanken van instrumenten. 
Emoties, zoals bijvoorbeeld angst, eenzaamheid, geluk en vrijheid, komen als 
stemklank nog dichter bij je diepe beleving en kunnen, als ze toegelaten worden, 
verzachting brengen in de daarin aanwezige vasthoudendheid. Die dimensies van 
je beleving waar je minder vertrouwd mee bent, kunnen soms passend vertolkt 
worden door eventueel ongewoon aandoende stemgeluiden, stemaccenten of via 
de aangehouden lengte van de tonen. Het toelaten daarvan werkt zodoende 
bevrijdend in op de toegankelijkheid van je diepte- en dus ook meditatiebeleving. 
De sfeer, intonatie en directheid van hoe de stem hier gebruikt is, is het gevolg van 
een van binnenuit naar buiten toe aangereikte, devotionele beleving. Door je 
openheid kunnen de klanken ook die belevingsruimte in jou aanraken, openen en 
eventueel helen, zodat je tot een vrijer contact met je essentie komt. Voor mij is dit 
klank-zingen met een immens diepe schoonheid, geraaktheid en eerbied 
verbonden, maar het kan daarnaast ook nog veel meer belevingsnuances 
toegankelijk maken en blootleggen. Het is dus belangrijk om bij het horen van de 
klanken steeds weer te voelen of je de klanken en wat ze in je aanraken ook 
werkelijk helemaal toelaat. Toelaat tot ook juist daar, waar ze, los van wat je kent, 
iets wezenlijks in je aanraken. Probeer dat wat het in je teweegbrengt in ieder geval 
niet te duiden, maar geef het de vrijheid om jouw beleving van een onverklaarbare 
diepte in jezelf te kunnen vertolken, net zoals het woord god ook voor de 
onverklaarbare diepgang van het leven staat. In deze raga wordt het woord of de 
klankencombinatie Shanti gebruikt om verzachting in het bewustzijn te laten 
plaatsvinden, helpen de a-georiënteerde klanken bij het ontmoeten van je innerlijke 
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geliefde, helpen de o-georiënteerde klanken je bij het incarneren en helpen de m-
georiënteerde klanken je bij het je openen voor de omhullende heelheid van alles 
wat je, als een open ervarend wezen, bent. 

De surbahar 

De Indiase surbahar (gemakshalve de bas-versie van de sitar genoemd) is net als de 
sitar een traditioneel snaarinstrument met veel snaren. Van deze snaren worden er 
maar enkele echt bespeeld, want de resterende snaren zijn voor de resonantie en 
het ritme en geven de speciale klank aan dit instrument. Daarnaast kunnen de 
snaren van dit instrument tijdens het spelen gemakkelijk met de vingers opgeduwd 
worden, waardoor de tonen een vloeiende beweeglijkheid krijgen. De surbahar is 
groter dan de sitar en wordt veel minder vaak gebruikt. Hij geeft een lager geluid 
dan de sitar, maar niet zo laag als de veena of rudra veena. Veena’s zijn 
instrumenten die ook aan de sitar verwant zijn, maar twee kalebassen hebben en 
qua klankdiepte tot in de diepste aarde- en bastonen kunnen gaan. De diepe, lage 
tonen van de surbahar worden doorgaans voor de meditatievere delen van de raga’s 
gebruikt en zijn daarom hier op hun plaats. Net als bij de zang kun je ook de tonen 
van de surbahar het best maar gewoon in je toelaten zonder dat je een bepaald 
ritme probeert te vinden. Zijn tonen en klank zijn bedoeld als aanrakingen, die 
bepaalde punten of lagen in je beleving en gevoel wakker maken, aanspreken en 
laten trillen, zodat ook die punten van je beleving weer vrij en volop mee kunnen 
klinken in wie je bent, wat je voelt en wat je doet. Omdat juist je diepere 
gevoelslagen, waar ook je spirituele gevoelens bij horen, in het functionele leven 
minder vaak aangesproken worden en daardoor snel dichtslibben, helpen juist dit 
soort diepere tonen om je weer sensitief in die gebieden te laten worden. De tonen 
en klanken van de surbahar maken een diepgang toegankelijk, waar de zang dan in 
kan ontluiken en vrijkomen. Zo zorgen ze samen voor een intiem samenspel tussen 
diepte en gevoel, dat door deze muziek ook in jou plaats zou mogen gaan vinden. 
Het is juist dit intieme samenspel dat je maximaal de ruimte geeft om open te 
kunnen staan voor de vier fases van de Light of Being-Meditatie, voor vrijheid, 
intensiteit, stabiliteit en heelheid.  
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