
 

  



 

Sacred Sounds part 3 
- The Soothing Sound of Embrace - 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

1. Surya Embrace song, 16.39 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual worthiness) 

2. Sri Ram Embrace song, 20.29 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual joy) 

3. Samadhi Embrace song, 22.33 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual togetherness) 

4. Shiva Embrace song, 20.00 min. 
(offers a comforting healing of your spiritual presence) 

5. Shanti Embrace song, 19.12 min. (mp3 version) 
(offers a comforting healing of your spiritual heart) 

total playing time: 79.49 min.  



 

The Soothing Sound of Embrace 

Het album Sacred Sounds: The Soothing Sound of Embrace bestaat uit vier 
liefdevolle mantra’s voor het ruimte geven aan spirituele waarde, levensvreugde, 
saamhorigheid en innerlijke vrede. Anandajay heeft deze mantra’s gemaakt om het 
gevoel van omarmd te worden door het leven of door liefde over te brengen. Al 
deze nummers worden begeleid door violen en hebben een liefdevolle melodie, 
die aanzet tot het openen van je hart en de spirituele kwaliteit van je innerlijke 
waarde. Dat alles brengt een verstilling en innerlijke vreugde teweeg en geeft je de 
ruimte om in die gevoeligheid te ontluiken. 

Het album begint met de Surya Embrace song. De hier gezongen Surya mantra komt 
uit het laatste stukje van de grote Gayatri mantra (67 minuten) en ondersteunt je 
om je te openen voor je spirituele waardigheid. Door deze zachte versie van de 
surya mantra in je toe te laten en je door de twaalf lichtende waarden die erin 
benoemd worden (vriendschap, zelfbewustzijn, kracht, helderheid, vrijheid, 
inspiratie, oorspronkelijkheid, heelheid, liefde, inzicht, vruchtbaarheid en creatie) 
omarmd te laten worden, ontstaat er blijdschap en innerlijke vrede in je hart en 
ziel. Zoals in de Surya Prabhana Pranayama deze waarden samengaan met de 
grootsheid van de allesomvattende levenskracht tijdens deze weidse 
adembeweging, zo gaan deze waarden hier samen met de verzorgende liefde van 
omhulling en zelfacceptatie. 

Als tweede nummer heb ik de Sri Ram Jay Ram mantra opgenomen. Deze mantra 
wordt veel gezongen en geeft de bron van vreugde als je levenskracht aan. Het 
eerbiedigt die kracht, looft deze kracht en vertrouwt op deze innerlijke vreugde-
energie als de beste levensenergie waar je je levenspad mee kunt vervolgen en door 
kunt laten inspireren. Uit je innerlijk geboren vreugde als constante raadgever, 



 

inspiratiebron en waarborggever van je leven, handelen en spiritueel verder 
ontwaken. Het voelde helemaal passend voor me om juist deze kracht, die nogal 
eens verward wordt met positieve egokracht, juist in deze serie van omarmende 
mantra’s op te nemen. Door de omarming blijft in ieder geval duidelijk dat deze 
kracht (Ram) pas in de openheid voor en samenzijn met het grotere vrijkomt en 
daardoor rechtschapen en vrij van ego-identificatie blijft. De Sri Ram Embrace 
song (20 minuten) ondersteunt je in je openheid voor deze spirituele vreugde en 
bevordert op een vloeiende wijze een omarming met de kracht van de essentiële 
spirituele vreugde, die je oorsprong is. 

Vervolgens komt er de Samadhi Embrace song. De hier gezongen mantra komt op 
het eind ook even voor op de grote Brahma mantra (40 minuten) en ondersteunt 
je om je te openen voor je spirituele verbondenheid met anderen en de verdere 
mogelijkheden daartoe. Deze mantra geeft je een zachtaardige omarming door de 
waarde van samadhi, het ervaren van één-zijn vanuit relatie, door de viool begeleid, 
in je toe te laten. Samadhi is een belangrijk begrip uit de yogafilosofie en verwoordt 
hoe diepe openheid voor de polariteiten in jezelf, of van de afstand tussen jou en 
de ander of van tussen jou en de wereld, zo dicht bij elkaar kunnen worden 
toegelaten, dat ze uiteindelijk de harmonie van een heelheid op dat gebied 
ervaarbaar maken. Als mens ben je natuurlijk beperkt, maar in je nietigheid ben je 
desalniettemin ook in staat om de volledigheid van heelheid te ervaren. 

Daarna komt dan de Shiva Embrace song. Deze mantrazang komt uit de lange Hamsa 
mantra (39 minuten) en is gewijd aan Shiva, het eeuwige nu, de bron van 
verandering, het spel van vernieuwing en vernietiging. Stilstaan bij het nu is de 
volmaaktheid binnen de verandering ervaren. Het is het toestaan dat dingen 
mogen gaan om ruimte te maken voor de dingen die komen en daarin te ervaren 
dat jij weliswaar al die veranderingen ervaart, maar dat degene die ervaart blijvend 



 

is, aanwezig is, de blanco achtergrond achter alle verandering is. Dit omarmingslied 
helpt je om vriendschap en een dieper contact te voelen met dit onveranderlijke 
eeuwige nu. 

Tot slot is er de Shanti Embrace song, oorspronkelijk een klein element van de grote 
Guru Brahma mantra (39 minuten) die, ook weer door de viool en 
vrouwenstemmen begeleid, je ondersteunt om je te openen voor de harmonie van 
innerlijke of spirituele rust. Shanti is het Sanskriet woord voor de oorspronkelijke 
vrede die, eenmaal diep binnenin je als je oorsprong gevoeld, op alle vlakken van 
je leven vrede gevend doorwerkt en daarmee ook je vredeswens naar de wereld 
toe ondersteunt. Dit gaat veel dieper dan een vrede die alleen bestaat door de 
afwezigheid van conflict en is ook niet het gevolg van gedrag of je verhouden, 
maar van innerlijk erkende rijkdom en bevrijding. Deze mantra is een lieflijke 
uiting van hoe het is als je je door die vrede laat omarmen en beïnvloeden.  
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