
 

 
  



 

 

 

Celebration of Being 
- 4 Stabilizing Mantras for Spiritual Longing, Presence, 

Dignity & Openness - 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
1. I’m Longing to Be mantra short version, 20.00 min. 

(offers a stabilizing healing for spiritual longing) 

2. Hymn of Gratefulness short version, 19.33 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual presence) 

3.  I Am (within the Light of Being) mantra short version, 20.05 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual dignity) 

4. Being mantra short version, 19.00 min. 
(offers a stabilizing healing for spiritual openness) 

5. Blessing mantra (short version of the Darshan mantra, mp3 version) 
(offers a stabilizing healing for spiritual blessing) 

total playing time: 79.47 min.  



 

 

Celebration of Being 

De mantra’s van de cd ‘Celebration of Being’ brengen je, zowel door het 
Engelstalige als door de feitelijkheid van hun betekenissen, in contact met de 
feitelijkheid van je bestaan en kunnen als een antwoord dienen op je diepe 
verlangen naar echtheid, relatie en levende aanwezigheid. Deze muzikale 
begeleiding begint met het, via de I’m Longing to Be Mantra, voelen dat je intens 
verlangt naar de echtheid van jezelf en het leven, naar de waarheid van het er Zijn. 
Iedereen verlangt immers naar vrijheid, naar het zichzelf zijn, naar het helemaal 
mogen Zijn wat die Is. De Hymn of Gratefulness die daarna komt, laat je op allerlei 
vlakken ervaren hoe rijk je bestaan is als je het in vrijheid en openheid mag beleven. 
Vaak voel je vooral wat je mist, maar in openheid voor de volle werkelijkheid die 
je als mens bent besef je pas al de zegeningen die je de gehele tijd omgeven en ten 
dienst staan. Deze volheid te herkennen als de waarden waarin je leeft, maken je 
vanzelf diepgaand dankbaar en dat wordt met de Sanskriet woorden Bahava 
Dhanyavadah in deze mantra bezongen. Deze dankbaarheid maakt je eenvoudig, 
helder en in jezelf aanwezig.  Nu het ervaren van de echtheid van je aanwezigheid 
en de helderheid daarvan zo dichtbij zijn gekomen, past daar de I am within the Light 
of Being Mantra helemaal bij. Deze mantra laat je nog duidelijker plaatsnemen in de 
waarheid van je aanwezigheid en de basale werkelijkheid daarvan. De muzikale 
begeleiding wordt dan afgerond met de Being Mantra, waarin het ‘hier en nu’ 
bewustzijn van je innerlijke waarde letterlijk in allerlei toonaarden wordt bezongen 
en toegelaten. Na deze mantra’s is er zo’n diepgaand contact met het o zo tastbare 
Zijn als basis van jouw en van het bestaan, dat je spontaan in meditatie zou kunnen 
verzinken. Als extra nummer is er daarnaast de Blessing mantra, een verkorte versie 
van de Darshan mantra, die je helpt om jezelf als waarde- en liefdevol te ervaren 
en om zegeningen toe te laten.  



 

 

De Blessing mantra is bij de Celebration of Being alleen verkrijgbaar als mp3 
versie, die je bij een mp3 bestelling krijgt toegestuurd. Op cd is het nummer 
daarnaast verkrijgbaar via de cd ‘Special Collection Album - Tantric Waves & extra 
tracks’.  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

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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