
 

  



 

Sat-Ananda 
- The Light of Being Mantra - 

 
 

Tanpura & Voice 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

vocals in Sat-Ananda chanting: Anandajay with HeartSinging participants 
music: Raju & Anandajay 

arrangement & composition: Anandajay 
 
 

1. Sat-Ananda recitation: The Light of Being recitation 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 39.24 min. 

2. Sat-Ananda song: The Light of Being song 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 19.28 min. 

3. Sat-Ananda chanting: The Light of Being chanting 
(offers a wholistic, reconnecting healing), 19.32 min. 

 

total playing time: 78.30 min.  



 

Sat-Ananda mantra 

De diepste achtergrond van Anandajay’s Teachings is zijn beleving van de waarde 
en de wijsheid van ‘het licht van het zijn’. Dit heeft ertoe geleid dat hij zijn 
boodschap naar buiten is gaan brengen onder de noemer The Light of Being.  

De beleving van ‘the light of being’ is wel al eerder in mantra’s vertolkt, maar 
Anandajay wilde graag de kernwaarde van zijn werk nog duidelijker tot uitdrukking 
brengen en daarom heeft hij nu deze Sat-Ananda mantra uitgebracht. 

De Sat-Ananda mantra is vanwege zijn essentie heel eenvoudig gehouden. Aan de 
basis klinken zachtjes cello’s en violen, om zo de gevoelswaarde van deze mantra 
waardig te dragen. De achtergrondmuziek van deze snaarinstrumenten wordt 
verder alleen nog aangevuld met een eenvoudige Indiase drum (pakawaj), die de 
aarde en het fysieke menszijn symboliseert. Tenslotte geeft het menszijn ons de 
mogelijkheid om de inhoud van het Zijn te kunnen beleven. Later in de mantra 
wordt de drum nog even aangevuld met het belgeluid van een Indiase 
handcymbaal (manjeera), voor nog meer mentale openheid. Tegen de achtergrond 
van deze kalme klanken komt dan het directe gezang van Anandajay, dat het 
belangrijkste ‘instrument’ is in deze mantra. Een mantra, die je dieper in contact 
wenst te brengen met het licht van je eigen Zijn. 

De mantra wordt eerst drie keer in het Engels gezongen, dan een keer in het 
Sanskriet uitgesproken en daarna als gebed langere tijd in het Sanskriet herhaald. 
De Engelse tekst is bedoeld om je gemakkelijker te laten verstaan op welke 
intenties deze devotionele mantra je wenst te attenderen. Daarna spreekt 
Anandajay de woorden van de Sanskriet mantra een keer rustig uit, zodat je ze 
even in hun klank en energie kunt voelen, voordat hij overgaat naar het continu 



 

zingen ervan als mantra. De korte versie die op de cd meegeleverd wordt, bevat 
alleen de Sanskriet versie. Anandajay drukt zijn spirituele aanrakingen het liefst uit 
in het Sanskriet, omdat de gevoelswaarden van deze Oudindiase taal voor hem 
vaak naadloos aansluiten bij de achtergrond van waaruit hij leeft. 

In de Engelse tekst beschrijft Anandajay hoe het licht van het Zijn in iedereen 
aanwezig is, dus ook in jou. Het licht van het Zijn is er om je te herinneren aan 
wat je wezenlijk bent en je steeds weer te laten voelen waar je oorspronkelijk 
vandaan komt en ook weer naar teruggaat. Iedereen weet immers dat hij na een 
tijdje als fysiek mens te hebben geleefd, zijn fysieke bestaan weer moet achterlaten. 
Juist daarom vragen we ons af wat er nog meer is dan het fysieke bestaan en die 
vraag kan ons in contact brengen met dit innerlijke Zijnslicht als bron van alle 
bestaan, dat verder reikt dan het menselijke bestaan waar je nu, tijdelijk, in leeft.  

Daarnaast wijst hij je er in het Engelstalige lied op dat juist het toelaten van dit 
licht je leven in een bijzondere frequentie brengt, die harmoniserend op je 
levensweg doorwerkt. Daarmee wil hij aangeven dat als je je voor het Zijnslicht 
opent, je je leven op een heel andere manier tot je laat komen en aanneemt. Je 
ervaart dan bij alles ook steeds een innerlijk vervullende waarde. Hierdoor 
verdwijnt het onbevredigd zoeken in de buitenwereld of binnenin je naar wat voor 
vorm van bevestiging dan ook en kunnen er steeds meer situaties in je leven plaats 
gaan vinden, die in overeenstemming zijn met wie jij bent. 

Verder geeft hij aan dat het contact met het licht van het Zijn je opent. Als je 
bewust open bent, heeft deze openheid zowel betrekking op de 
uitwisselingsruimte van binnen naar buiten als van buiten naar binnen. Je bent dan 
open voor het Zijnslicht in je en open voor de energie van het leven, de schepping, 



 

om je heen. Openheid laat je in relatie leven, omdat je zowel je eigen beleving als 
ook die van de omstandigheid met dezelfde openheid toelaat en ervaart.  

Openheid helpt je ook bij het laten vervallen van de grenzen van je waarneming. 
Door grenzen in je openheid versta je situaties maar beperkt en kun je ze daardoor 
veel minder adequaat beantwoorden. Hoe groter je openheid, des te beter voel je 
aan wat een situatie vraagt of nodig heeft en dat werkt ook weer harmoniserend 
door op je leven. Een van de prachtigste gevolgen van bewuste openheid is de 
vrijheid die je erdoor in je hart krijgt, het gebied van compassie, genegenheid en 
liefde. Als je die eenmaal hebt ervaren, voel je hoe onprettig, angstig en eenzaam 
het was dat je daarvoor nog van het Zijnslicht gescheiden was. Dat is weliswaar 
een pijnlijk gevoel, maar deze pijn geeft je juist de kracht en het verlangen om de 
verbinding en uitwisseling met het levenslicht, het Zijnslicht, steeds weer opnieuw 
aan te gaan. Dan voel je weer dat het aan jou is waar je je voor opent en door welke 
kwaliteit je je gevuld, geïnspireerd en begeleid wenst te laten worden. 

De Sanskriet begrippen Atmajyoti, Brahmajyoti en Sat Ananda 

In de Sanskriet mantra wordt diezelfde inhoud op een andere manier vertolkt en, 
zoals dat eigen is aan het Sanskriet, tot in zijn kracht teruggebracht. Anandajay 
gebruikt hier drie verschillende combinaties van woorden om zo goed mogelijk de 
verreikende waarde van het licht van het Zijn te benoemen. Als eerste gebruikt hij 
het begrip Atmajyoti, dat het licht van de bezieling betekent en waarbij de ziel dan 
voor de gevoelsmatige beleving van je essentie staat. Vanuit je ziel wordt het 
Zijnslicht doorgaans ervaren als diepe wijsheid, liefde en waarheid. Als tweede 
gebruikt hij het begrip Brahmajyoti. Hierbij wordt het licht bedoeld, dat verbonden 
is met Brahma, met de oorsprong en bron van licht. De ziel is een gevoelswaarde 
binnen je menszijn, maar Brahma reikt veel verder en beslaat alle schepping tot en 



 

met de oorsprong daarvan. Als je je verbondenheid voelt met de oorzaak van de 
schepping, met datgene van waaruit alles is ontstaan en waardoor alle leven 
verwant is aan elkaar, open je je verder dan voor alleen je persoonlijke bestaan. 
Vanuit dat grotere perspectief ervaar je het Zijnslicht doorgaans als je 
verwantschap met al het andere leven om je heen of als het gevoel deel te zijn van 
een groter geheel. Als derde begrip gebruikt Anandajay het begrip Sat, dat letterlijk 
‘zijn’ of Zijn betekent in zowel de betekenis van ‘plaatsvindend’, als van ‘alle 
bestaan omvattend’ als van ‘aanwezig’. Hij verbindt het woord Sat hier met het 
begrip Ananda, dat vreugde en geluk betekent. Voor hem is het licht van het Zijn 
en de schittering, de levendigheid, de sprankeling daarvan, een uitdrukking van het 
vreugdevolle, wezenlijke geluk van Ananda. Het Licht van het Zijn ervaart hij als 
bewegingen van licht met diverse vormen van radiatie als gevolg van de 
schitterende vreugde vanuit de bron van het Zijn. De titel van deze mantra is dan 
ook Sat-Ananda mantra. 

De Sanskriet begrippen Prakasha, Antardhana en Bhasvara 

Om de waarde van het licht dat hij bedoelt nog preciezer te duiden, heeft hij ook 
drie begrippen gebruikt die over de kracht van licht en de waarde van het schijnen 
gaan. Als eerste gebruikt hij bij het woord Atmajyoti het begrip Prakasha, dat over 
de oneindige ruimtelijkheid van de kracht van het licht gaat. Het licht van het Zijn 
wenst immers via je ziel tot in alles door te schijnen. Daarnaast noemt hij bij het 
woord Prasada het begrip Antardhana, dat over het schitterende licht van innerlijke 
waarde gaat, zoals alleen mooi geslepen juwelen in licht kunnen schitteren. Als 
derde gebruikt hij bij het woord Brahmajyoti het begrip Bhasvara, dat met de 
oorsprong van het licht te maken heeft. Licht komt immers altijd van een bron, en 
brahma is de bron van alle bronnen, het beginsellicht. 



 

Het begrip Prasada 

Deze zes begrippen, de drie waarden van het Zijnslicht en de drie kwaliteiten van 
lichtstraling, komen in de tweede regel van de mantra samen in het begrip Prasada. 
Het begrip Prasada staat in India traditioneel voor fruit of ander waardevol en met 
liefde klaargemaakt eten, dat je als teken van eerbied aan een spiritueel aspect van 
het leven aanreikt. Volgens Anandajay is het spiritueel gezien juist andersom en 
wordt het Zijnslicht aanhoudend door het leven aan jou als Prasada aangeboden. 
Dit aangeboden Zijnslicht, dat jou steeds weer zegent als je het tot je neemt, toont 
je de rijkdom, de liefde en de goedheid van het bestaan. Door dit Zijnslicht steeds 
weer tot je te nemen, laat je je steeds weer door die diepgang gevuld, geborgen en 
gedragen worden. Door je steeds weer opnieuw te openen voor de inbedding van 
het Zijn, voel je je dan vrij om steeds verder open te gaan voor het leven, zodat de 
waarde van je leven zich steeds verder uitbreidt. 

Tot zover de inhoudelijke uitleg van deze mantra over het licht van het Zijn. Laat 
deze inhoud, samen met de klanken die je hoort en het eventueel meezingen met 
deze mantra, je ondersteunen, om vaker en diepgaander door deze Prasada 
spiritueel gevoed en aangeraakt te worden. Dan kunnen deze zegeningen je 
ondersteunen om vanuit je hart, ziel en menselijke bestaan open in het leven te 
staan. Een openheid die de weg vrij maakt om ook gemakkelijker met anderen 
waardiger samen te leven en op sommige momenten met hen en al het andere 
leven samen in het licht van het Zijn, verbonden te Zijn. Dan ervaar je wat echte 
vrede is. 

 

 



 

De Engelse mantra 

The Light of my Being shines brightly from within. 
It reminds me of my essence and harmonizes my way of living. 

The Light of my Being opens my loving heart. 
It frees all the darkness, which has split us apart. 

 
 

De Sanskriet mantra 

Atmajyoti prakasha 
Prasada antardhana 
Brahmajyoti bhasvara 

Sat ananda 
 

Atmajyoti: het licht van de ziel, geestelijke kennis en spiritueel 
inzicht 
Prakasha: licht, schijnend, lichtgevend 
Prasada: offer, gunst, zegening, gezegende voeding 
Antardhana: innerlijke rijkdom, waarde of schat 
Brahmajyoti: verblindende schittering van het wezenlijke 
Bhasvara: dat wat alles verlicht 
Sat: zijn, bestaan, gebeuren, plaatsvinden, aanwezig zijn, het ware, 
het echte, het goede, het juiste; het mooie, wijze en eerlijke 
Ananda: wezenlijk geluk 



 

Vrije vertaling: 
Als het licht van de ziel (vrijelijk) schijnt, 

ontvang je vanuit je diepste innerlijk een zegening van grote waarde, 
van waaruit het schitterende wezenlijke alles in je leven met vreugde verlicht. 

Dan weet je, dat is het Zijn, de bron van waarlijk geluk. 

 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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

 
Out of respect of our work, please don’t copy. 
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