
 

 
  



 

 

Soul Resonance part 1: 
Dhyana raga 

 
- The Calling Sound of The Four Stages of Meditation - 

 

 

 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 

 

 

1. Dhyana raga 41.46 min. 
(offers a soothing healing that helps you to be in peace) 

 
total playing time: 41.46 min.  



 

 

Wat is een raga? 

Het Sanskriet woord raga betekent letterlijk stemming, sfeer, gevoel en 
toonhoogte. Raga geeft dus een sfeer en toonhoogte aan, waarbinnen gezongen 
kan worden. Zo zijn er speciale stemmingen voor muziekstukken die passen bij de 
ochtend, middag, avond of nacht en bij bepaalde gevoelsstemmingen. De in deze 
Soul Resonance serie gebruikte zangvorm, waarbij verschillende woorden, 
mantra’s en klanken gebruikt worden, is verwant aan de traditionele Indiase 
klassieke muziek en dan met name aan de wat meditatievere dhrupad-stijl daarvan. 
Het langere tijd aanhouden van en verwijlen op een toon, lettergreep of woord 
dient ertoe, dat zowel de gevoelsmatige betekenis als de werking ervan diepgaander 
kunnen plaatsvinden. De klanken van een menselijke stem zijn altijd met emoties 
verbonden, waardoor ze een diepgaand effect kunnen hebben op je beleving en 
op je herinneringen, waar al je vroegere belevingen in zijn opgeslagen. De sfeer, 
intonatie en directheid van de hier gebruikte stem, is het gevolg van een vrij van 
binnenuit naar buiten toe stromende beleving, die de diepgang van echtheid, 
bezieling en natuurlijkheid in zich draagt. 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 tot 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 ruimte om ook onverklaarbare diepten van jezelf te kunnen 
beleven. 

Als achtergrond en muzikale inbedding wordt hierbij steeds een tanpura in een 
speciale toonzetting (raga) gebruikt. Er zijn meerdere soorten tanpura’s, zoals 
onder andere de mannelijke, vrouwelijke, en bas-tanpura’s. Hun klank wordt 
bovendien bepaald door waar ze in India gemaakt zijn en door hoeveel snaren ze 
hebben. Doorgaans hebben ze vier snaren, maar er zijn ook tanpura’s met vijf of 



 

 

zes snaren. Al deze aspecten hebben invloed op de sfeer die door de tanpura’s, 
met hun verfijnde weergave, vertolkt worden.  

Als de klanken van de tanpura gebruikt worden met eventueel een ander 
instrument, werkt zo’n instrumentele raga vooral in op de energetische laag van je 
menselijke beleving. Als de tanpura-klanken samengaan met een menselijke stem, 
werkt zo’n raga vooral in op de zielsgeoriënteerde laag van je menselijke beleving. 
Een raga geeft dus vooral een gevoelsmatige sfeer aan en het is niet de bedoeling 
om de klanken ritmisch te volgen, maar om ze ontvankelijk in je toe te laten en 
iets met je aanwezigheidssfeer te laten doen.  

Mantra: de klanken van de Shanti Om-mantra 

Vrije vertaling en uitleg: In deze muzikale interpretatie van de Light of Being-
Meditatie word je uitgenodigd om je, zowel via de klanken van de muziek als door 
Anandajay’s stemgebruik, 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).  

De Shanti Om mantra vertolkt de boodschap van alomvattende vrede. 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 (sj)-klank je 
nog om te verstillen en verinnerlijken, 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 de ruimte te geven om plaats te kunnen vinden. Op deze manier 
ondersteunt de betekenis van de Shanti Om mantra op subtiele wijze de Light of 
Being-Meditatie. 

Dhyana raga 

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 van 
Anandajay bij komt om de vier meditatiefases te vertolken. De Indiase surbahar 
geeft diepe, lage tonen en wordt doorgaans voor de meditatievere kanten van de 
raga gebruikt. 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. 
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 sfeerelementen in deze Dhyana raga worden gevormd door de verschillende 
wijzen waarop de klanken van de Shanti mantra weergegeven en aangehouden 
worden en hoe daaromheen met de beweeglijke tonen van de surbahar 
gevoelsmatige aanraakbaarheid wordt vormgegeven. De klanken van Anandajay’s 
stem vertolken een vrije interpretatie van de vier dimensies die in de Light of Being 
meditatie worden aangesproken. Open je daarom, net zoals in je meditatie, steeds 
weer opnieuw voor de diepgang waar je naar verlangt, zodat de klanken ook die 
belevingsruimte in jou kunnen aanraken, openen en eventueel helen, zodat je tot 
een vrijer contact met je essentie kunt komen. In deze raga wordt het woord shanti 
gebruikt om verzachting in het bewustzijn te laten plaatsvinden, helpen de a-
georiënteerde klanken bij het ontmoeten van je innerlijke 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 bent. 

 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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