
 

 
  



 

 

 

Celebration of Peace 
- 4 Meditative Mantras for Spiritual Self-awareness, 

Compassion, Brotherhood & Respect - 
 
 

mantra: Anandajay 
vocals: Anandajay 

music: Raju & Anandajay 
arrangement & composition: Anandajay 

 
 

1. Hamsa mantra short version, 15.13 min. 
(offers a meditative healing for spiritual self-awareness) 

2. Om Namo Narayanaya short version, 20.49 min. 
(offers a meditative healing for spiritual compassion) 

3 Tattvamasi mantra short version, 20.00 min. 
(offers a meditative healing for spiritual brotherhood) 

4. Radheshyam mantra short version, 20.16 min. 
(offers a meditative healing for spiritual respect) 

total playing time: 76.25 min.  



 

 

Celebration of Peace 

De mantra’s van de cd ‘Celebration of Peace’ vormen een muzikale en meditatieve 
begeleiding die als antwoord kan dienen op je diepe verlangen naar innerlijke en 
uiterlijke vrede. De begeleiding begint met de al zo lang in jou aanwezige 
elementaire vraag ‘Wie ben ik?’ De ‘Hamsa’ mantra antwoord op een muzikale 
manier met: “Door je te openen voor de diepte in je voel je vanzelf de vrede die 
daar aanwezig is”. Als je dat voelt, zal jou antwoord zijn:” De liefdevolle vrede die 
ik daardoor in mijzelf ervaar, wens ik heel graag ook met de wereld te delen” De 
‘Om Namo Narayanaya’ mantra ondersteunt je wens om die vrede mantra na mantra 
met de wereld te delen. Je wordt je dan bewust dat, juist door je innerlijke vrede 
met de wereld te delen, iedereen om je heen deze zelfde liefdevolle vrede als 
essentie in zich draagt en de ‘Tattvamasi’ mantra bevestigt dat op een intense 
manier. Het herkennen van de innerlijke vrede als de essentie van jezelf en van 
anderen brengt zo een diep gevoel van verbondenheid teweeg, dat je deze 
gezamenlijke toewijding aan de vrede graag wenst te bekrachtigen via de 
‘Radeshyam’ mantra, want die gaat over de dankbaarheid naar eenieder die toegewijd 
is aan de essentie van het leven. Na deze begeleiding is er enkel nog stilte en vrede, 
zowel in je als in je energetische veld om je heen.   



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

info: 
website: www.lightofbeing.org  

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