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De	Daily	Inperience	in	16	stappen	
Aleiah	van	der	Zant	
	
In	deze	reader	wordt	de	Daily	Inperience	stap	voor	stap	beschreven.	De	Daily	Inperience	
is	een	geleide	meditatie,	althans	als	je	naar	de	opnames	luistert.	Als	je	gewend	bent	aan	
de	Daily	 Inperience	 en	 je	 de	 stappen	 kunt	 dromen,	 kun	 je	 de	meditatie	 uiteraard	 ook	
voor	jezelf	doen.	Dat	is	handig,	omdat	je	dan	altijd	en	overal	de	“tool”	bij	de	hand	hebt	
om	even	tot	jezelf	te	komen.		
	
Wanneer	doe	je	de	Daily	Inperience?	

• Bij	voorkeur	in	de	ochtend	vlak	na	het	opstaan,	zodat	je	lekker	in	jouw	vel	zit	als	
jouw	dag	begint.		

• ’s	Avonds	voor	het	slapen	gaan,	zodat	je	de	dag	los	laat	en	goed	de	nacht	in	gaat.		
• Gedurende	 de	 dag	 als	 je	 het	 nodig	 hebt.	 Bijvoorbeeld	 voorafgaand	 aan	 een	

belangrijk	gesprek,	vergadering	of	presentatie.		
	
Wanneer	gebruik	je	welke	versie	van	de	Daily	Inperience?	
Er	zijn	3	versies	van	de	Daily	Inperience,	te	weten:	

• Daily	 Inperience	 standaard.	Deze	 versie	 duurt	 17	minuten	 en	 is	 de	 aanbevolen	
versie	voor	de	ochtend	en	avond.		

• Daily	 Inperience	 kort.	 Dit	 is	 de	 aanbevolen	 versie	 voor	 even	 tussendoor,	maar	
kan	uiteraard	ook	gebruikt	worden	bij	weinig	tijd	in	de	ochtend.		

• Daily	 Inperience	 lang.	Voor	 als	 je	 eens	 echt	 de	 tijd	wilt	 nemen	voor	 jezelf.	Ook	
heel	fijn	om	voor	het	slapen	gaan	te	doen	en	gewoon	tijdens	de	meditatie	in	slaap	
te	vallen.		

	
Hoe	doe	je	de	Daily	Inperience?	

• Zittend	op	een	stoel	met	
o jouw	voeten	goed	op	de	grond,	
o jouw	knieën	recht	boven	jouw	enkels,	
o een	rechte	rug,	en	
o jouw	 handpalmen	 open	 op	 jouw	 schoot.	 Zorg	 ervoor	 dat	 jouw	 handen	

elkaar	niet	raken.	
• Liggend	op	bed/bank	met	

o gestrekte	benen	of	kussentje	onder	jouw	knieën,	
o voeten	die	een	beetje	naar	buiten	vallen,	en	
o jouw	 handen	 naast	 jouw	 lichaam	 met	 jouw	 handpalmen	 naar	 boven	

gericht.	
• Iedere	 andere	houding	die	 jij	 prettig	 vindt,	 als	 jouw	 rug	maar	 recht	 is	 en	 jouw	

handpalmen	naar	boven	gericht	zijn.		
	
De	16	stappen	van	de	Daily	Inperience	
	
Stap	1.	Adem		
Adem	is	leven.	Hoe	vaak	ben	jij	je	hiervan	bewust?	Goed	doorademen	brengt	innerlijke	
rust.	Het	geeft	 jou	de	mogelijkheid	om	spanning	 los	 te	 laten	en	helemaal	 in	het	nu	bij	
jezelf	te	komen.	Door	bewust	te	worden	van	jouw	ademhaling,	ga	je	ook	jezelf	en	jouw	
lichaam	voelen.	Je	wordt	je	bewust	van	fysieke	spanning,	emoties	en	gedachten.	Dat	wat	
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je	voelt,	mag	er	allemaal	zijn.	Je	hoeft	het	niet	te	onderdrukken.	Je	hoeft	er	alleen	maar	in	
te	ademen.	Hoe	doe	je	dat?	

• Adem	door	 jouw	neus	 in	en	uit.	Als	 je	veel	 spanning	voelt,	kun	 je	ook	een	paar	
keer	 zuchten	 of	 jouw	 mond	 tuiten	 en	 via	 jouw	 mond	 uitademen.	 Drie	 keer	 is	
genoeg.	

• Adem	 dan	 diep	 in	 jouw	 buik.	 Als	 je	 inademt,	 word	 jouw	 buik	 bol	 en	 als	 je	
uitademt	word	jouw	buik	weer	plat.	Doe	dat	een	paar	keer	bewust.	Blijf	er	daarna	
de	hele	meditatie	(en	dag)	mee	door	gaan.	

• Voel	wat	 er	 in	 jou	 is.	 Adem	naar	 spanningsplekken,	 emoties	 of	 gedachten.	Met	
iedere	ademhaling	stel	je	je	voor,	dat	je	de	spanning,	emotie	of	gedachte	loslaat.	

	
Stap	2.	Concentreer	je	op	jouw	hartcentrum	
Jouw	hartcentrum	bevindt	zich	in	het	midden	van	jouw	borstgebied.	Dus	NIET	bij	jouw	
fysieke	hart!	
	
Het	hartcentrum	vormt	de	basis	van	de	Daily	Inperience.	Waarom	is	het	hartcentrum	zo	
belangrijk?	Het	hartcentrum	is	het	centrum	van	liefde.	Als	je	je	daarop	focust,	kun	je	de	
liefde	(leren)	voelen.	Later	kun	je	ook	leren	om	vanuit	jouw	hartcentrum,	de	liefde,	jouw	
dagelijkse	leven	vorm	te	geven.		
	
Veel	mensen	willen	 echter	 (onbewust)	 hun	 hartcentrum	beschermen.	 Ze	 hebben	 pijn,	
verdriet,	 afwijzing	 en	 dergelijke	 in	 de	 liefde	 ervaren	 van	 bijvoorbeeld	 hun	 ouders,	
kinderen,	vrienden	en/of	geliefden.	Hierdoor	hebben	ze	een	beschermlaagje	of	muur	om	
hun	hartcentrum	heen	gemaakt.		
	
De	eerste	stap	is	dan	ook	het	hartcentrum	open	te	ademen.	Jouw	hartcentrum	hoort	de	
grootte	en	vorm	te	hebben	van	een	tennisbal.	Bij	de	meeste	mensen	is	het	hartcentrum	
kleiner	en	vervormd	of	heeft	donkere	plekken	gebaseerd	op	pijn,	verdriet,	afwijzing	et	
cetera.		
	
Adem	in	jouw	hartcentrum	en	voel	jouw	hartcentrum.	Voel	de	eventuele	spanning,	pijn,	
verdriet	en	adem	daarin.	Met	iedere	ademhaling	laat	je	die	een	beetje	los.			
	
Zo	 adem	 je	 jouw	 hartcentrum	 stapje	 voor	 stapje	 open.	 Laat	 het	 natuurlijk	 gaan	 en	
forceer	 niets.	 Het	 hoeft	 immers	 niet	 in	 één	 keer	 helemaal	 open	 te	 gaan.	 Je	 hebt	 de	
blokkades	immers	ook	niet	in	één	keer	opgebouwd,	maar	gedurende	jouw	leven(s).		
	
Stap	3.	Bron	van	licht	
In	 het	 midden	 van	 jouw	 hartcentrum	 bevindt	 zich	 jouw	 Bron	 van	 Licht.	 Dit	 is	 een	
oneindige	bron,	dat	wil	zeggen	dat	als	jij	hierin	ademt	deze	altijd	licht	blijft	geven.	Door	
in	het	midden	van	jouw	hartcentrum	te	ademen	én	jouw	Bron	van	Licht	te	visualiseren	
of	te	voelen	zet	je	de	“motor”	van	jouw	Bron	van	Licht	“aan”.	Dit	licht	gaat	dan	als	eerste	
jouw	hartcentrum	vullen.	 Vanuit	 dit	 licht	 ontstaat	 uiteindelijk	 de	 (onvoorwaardelijke)	
liefde.		
	
Soms	is	het	moeilijk	om	wat	hier	beschreven	wordt	te	voelen,	daarom	kun	je	het	dus	ook	
visualiseren.	 Echter	 zal	 je	merken	dat	 als	 je	 de	Daily	 Inperience	 vaker	 doet	 je	 vanzelf	
beter	 gaat	 leren	 voelen.	 Dat	 is	 mooi,	 want	 licht	 kun	 je	 nog	 wel	 visualiseren…	 maar	



	 3	

liefde….	Dat	is	wat	lastiger.	Daarom	beginnen	we	met	licht	en	dat	licht	wordt	uiteindelijk	
onvoorwaardelijke	liefde.		
	
Stap	4.	Naam	en	datum	
In	het	licht	dat	jouw	hartcentrum	gevuld	heeft,	schrijf	je	jouw	naam.	Dat	wil	zeggen	jouw	
voornaam	 en	 (meisjes)achternaam.	 Vrouwen	 mogen	 nooit	 hun	 mansnaam	 hiervoor	
gebruiken.	Naast	 jouw	naam	schrijf	 je	ook	de	datum	van	die	dag	 in	het	 licht	van	 jouw	
hartcentrum.		
	
Door	 dit	 te	 doen	 te	 schrijven	 stem	 je	 jezelf	 af	 op	 het	 hier	 en	 nu.	 Dat	 is	 uitermate	
belangrijk,	omdat	de	mens	de	neiging	heeft	om	in	het	verleden	of	de	toekomst	te	leven	
en	niet	in	het	nu.		
	
Stap	5.	Jouw	licht	stroomt	jouw	lichaam	in	
Nu	jouw	licht	jouw	hartcentrum	gevuld	heeft	én	het	is	afgestemd	op	het	hier	en	nu,	kan	
het	jouw	lichaam	in	gaan	stromen	en	wel	in	deze	volgorde:	

• Het	vult	als	eerste	jouw	borstgebied	en	bovenrug.		
• Dan	stroomt	het	door	naar	jouw	buik	en	onderrug.		
• Dan	door	naar	jouw	benen	en	voeten.		
• Vanuit	 jouw	 hartcentrum	 stroomt	 het	 licht	 naar	 jouw	 schouders,	 armen	 en	

handen.	
• Dan	naar	jouw	nek	en	hoofd.	
• Als	jouw	lichaam	gevuld	is,	stroomt	het	licht	via	jouw	huid	naar	buiten	en	vormt	

een	 laagje	 van	 een	 paar	 centimeter	 om	 jouw	 lichaam	heen.	Dit	 laagje	 van	 licht	
wordt	het	etherisch	lichaam	genoemd.		

	
Het	laten	stromen	van	jouw	licht	door	jouw	lichaam	en	het	even	stilstaan	bij	de	diverse	
delen	van	jouw	lichaam	brengt	(lichaams)bewustzijn	en	ontspanning.		
	
Stap	6.	Vullen	van	jouw	uitstraling	
Ieder	 mens	 heeft	 een	 uitstraling,	 ook	 wel	 aura	 of	 personal	 space	 genoemd.	 Deze	
uitstraling	bevindt	zich	op	armlengte	om	jou	heen.	Dat	wil	zeggen	een	armlengte	boven,	
onder,		links,	rechts,	voor	en	achter	je.	Het	voelt	alsof	je	in	een	ei	zit.		
	
Het	licht	vanuit	de	Bron	van	Licht	in	jouw	hartcentrum	stroomt	naar	jouw	kruin.	Vanuit	
jouw	kruin	maakt	het	 licht	een	fontein	jouw	uitstraling	in.	Die	fontein	is	als	eerste	een	
soort	 douche	 die	 jouw	 uitstraling	 schoon	 spoelt	 en	 daarna	 gaat	 die	 fontein	 jouw	
uitstraling	 vullen.	 Dat	 vullen	 begint	 aan	 de	 onderkant	 van	 jouw	 uitstraling,	 dat	 wil	
zeggen	armlengte	onder	 jouw	voeten.	Zo	stroomt	 jouw	uitstraling	vol	alsof	 je	een	glas	
vol	 schenkt.	 Dit	 gaat	 door	 tot	 de	 bovenkant	 van	 jouw	 uitstraling,	 dat	 wil	 zeggen	 tot	
armlengte	boven	jouw	hoofd.	
	
Nu	 heeft	 jouw	 Bron	 van	 Licht	 vanuit	 jouw	 hartcentrum	 jouw	 lichaam	 en	 uitstraling	
gevuld.	Herinner	je	 je	echter	nog	dat	dit	een	oneindige	bron	is?	Dus	die	bron	gaat,	ook	
als	 jij	 vol	 bent,	 gewoon	 door	 met	 licht	 geven.	 Uiteindelijk	 stroomt	 dat	 licht	 dan	 als	
stralen	van	de	zon	door	de	rand	van	jouw	uitstraling	de	wereld	in.	De	stralen	zijn	net	als	
van	de	zon	neutraal	en	onvoorwaardelijk.	Ze	worden	dus	niet	gestuurd!	
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Stap	7.	Witte	Parel	van	Onvoorwaardelijke	Liefde	
In	 jouw	 hartcentrum	 komt	 nu	 een	Witte	 Parel.	 De	Witte	 Parel	 is	 het	 symbool	 van	 de	
onvoorwaardelijke	liefde	ofwel	liefde	zonder	voorwaarden.	Meestal	kent	onze	liefde	wel	
ergens	een	voorwaarde.	We	houden	pas	van	onszelf	als….	We	houden	pas	van	 iemand	
anders	 als….	 Dat	 is	 eigenlijk	 geen	 liefde	 maar	 met	 een	 groot	 woord	 chantage.	
Onvoorwaardelijke	 liefde	 overstijgt	 alle	 voorwaarden	 en	 overtuigingen.	
Onvoorwaardelijke		liefde	is	de	ENIGE	ECHTE	liefde.		
	
De	Witte	Parel	als	 symbool	helpt	 je	om	die	onvoorwaardelijke	 liefde	stap	voor	stap	 te	
gaan	realiseren.	Eerst	voor	en	in	jezelf	en	later	ook	voor	anderen	en	de	wereld.		
	
De	Witte	Parel	 straalt	 onvoorwaardelijke	 liefde	uit,	 als	 rimpels	 over	het	water,	 vanuit	
jouw	hartcentrum	door	jouw	lichaam	en	uitstraling	heen	(en	uiteindelijk	de	wereld	in).	
	
Stap	8.	Witte	Vlam	van	Verlossing	
Maar	 ja,	bovenstaande	 is	mooi	gezegd.	De	 realiteit	 is	 echter	dat	de	onvoorwaardelijke	
liefde	nog	lang	niet	vrij	kan	stromen	in	de	meeste	mensen,	laat	staan	andere	mensen	en	
de	wereld	kan	bereiken.	Zoals	eerder	beschreven	bij	stap	2	hebben	de	meeste	mensen	
pijn,	verdriet,	minderwaardigheid	et	cetera	op	hun	hartcentrum	en	dus	de	liefde	zitten.	
Voeg	daaraan	toe	de	voorwaarden	en	overtuigingen	van	stap	7	en	je	begrijpt	dat	je	naast	
de	Witte	Parel	ook	een	symbool	nodig	hebt	om	al	die	blokkades	en	beperkingen	op	 te	
ruimen.		
	
Daarvoor	is	er	de	Witte	Vlam	van	Verlossing.	De	Witte	Vlam	helpt	om	die	blokkades	en	
beperkingen	op	te	lossen.	Dat	gebeurt	door	de	Witte	Vlam	om	jouw	uitstraling	heen	te	
visualiseren	of	voelen.	Overal	waar	de	rimpels	over	het	water	van	de	Witte	Parel	tegen	
een	blokkade	of	beperking	aan	botsen,	komt	de	Witte	Vlam	in	actie	om	deze	op	te	gaan	
lossen.	
	
Stap	9.	Witte	Vlammen	in	jouw	handen	
Dan	mag	je	kleine	witte	vlammen	in	 jouw	handen	visualiseren	of	voelen.	Die	vlammen	
werken		tweeledig:	

• Alles	wat	je	aanraakt	met	jouw	handen	draagt	energie	of	een	frequentie.	Deze	is	
niet	 altijd	 in	 overeenstemming	met	 de	 onvoorwaardelijke	 liefde.	 Om	 ervoor	 te	
zorgen	dat	de	energieën	en	frequenties	die	van	buitenaf	binnen	komen,	niet	jouw	
ontwikkeling	 naar	 onvoorwaardelijke	 liefde	 verstoren,	 zuiveren	 de	 witte	
vlammen	in	jouw	handen	alles	wat	er	bij	jou	binnenkomt.		

• De	 vlammen	 werken	 echter	 ook	 de	 andere	 kant	 op.	 Als	 jij	 even	 niet	 in	
onvoorwaardelijke	 liefde	bent	en	 je	stroomt	 iets	anders	dan	onvoorwaardelijke	
liefde	door	jouw	handen	naar	buiten,	zullen	die	witte	vlammen	dat	ook	zuiveren.	
Dat	ontslaat	je	uiteraard	niet	van	de	verantwoordelijkheid	om	te	proberen	vanuit	
de	onvoorwaardelijke	liefde	te	leven.		

	
Stap	10.	Witte	Vlammen	in	jouw	voeten	
Dan	mag	 je	kleine	witte	vlammen	 in	 jouw	voeten	visualiseren	of	voelen.	Die	vlammen	
werken		ook	tweeledig:	

• De	 aarde	 waar	 je	 op	 loopt	 is	 niet	 overal	 in	 overeenstemming	 met	 de	
onvoorwaardelijke	liefde.	De	witte	vlammen	in	jouw	voeten	zorgen	ervoor	dat	als	
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er	geen	onvoorwaardelijke	 liefde	 in	de	aarde	 is,	dat	die	energie/frequentie	niet	
bij	jou	binnenkomt.		

• Aan	de	andere	kant	openen	de	vlammen	jouw	voeten	om	zich	te	verbinden	met	
het	New	Energy	Grid.	 	Dat	 is	een	gouden	 lichtnetwerk	dat	zich	bevindt	op	1,77	
meter	 onder	 het	 aardoppervlak.	 Dit	 lichtnetwerk	 is	 gebaseerd	 op	 de	
onvoorwaardelijke	liefde.	In	verbinding	met	New	Energy	Grid	wordt	het	voor	jou	
makkelijker	om	jouw	dagelijkse	leven	in	liefde	te	realiseren.	

	
Stap	11.	Verbinding	maken	met	het	New	Energy	Grid	
Vanuit	jouw	voeten	gaan	witte	vlammen	(zoals	gevisualiseerd	in	stap	10)	naar	het	New	
Energy	Grid	in	de	aarde	(1,77	meter	onder	het	aardoppervlak).	Daar	ankeren	ze	zich	en	
het	New	Energy	Grid	antwoord	met	het	gouden	 licht	dat	omhoog	stroomt.	Dat	gouden	
licht	 komt	 via	 jouw	 voeten	 jouw	 lichaam	 in.	 Het	 mengt	 zich	 met	 het	 licht	 dat	 jouw	
lichaam	al	gevuld	heeft	vanuit	de	Bron	van	Licht	in	jouw	hartcentrum	(stap	5).		
	
Stap	12.	Witte	Vlam	in	jouw	kruin	
Visualiseer	 of	 voel	 de	 witte	 vlam	 in	 jouw	 kruin.	 De	 witte	 vlam	 gaat	 jouw	 kruin	
schoonmaken.	Dit	is	om	twee	redenen	belangrijk:	

• Jouw	 kruin	 vormt	 jouw	 opening/verbinding	 met	 het	 goddelijke.	 Op	 die	
verbinding	 zitten	 heel	 wat	 ervaringen	 en	 overtuigingen	 die	 niet	 in	
overeenstemming	zijn	met	de	onvoorwaardelijke	liefde.	Denk	maar	even	aan	het	
idee	van	zonde	zoals	dat	door	religies	naar	voren	wordt	gebracht.	Die	ervaringen	
en	overtuigingen	in	 jouw	kruin	worden	gezuiverd	door	de	witte	vlam.	Hierdoor	
kun	je	uiteindelijk	beter	verbinding	gaan	maken	met	jouw	eigen	goddelijke	deel.		

• Tevens	 helpt	 de	 witte	 vlam	 jouw	 kruin	 om	 zich	 te	 openen	 voor	 de	
onvoorwaardelijke	 liefde	 die	 vanuit	 jouw	 goddelijke/ware	 zelf	 naar	 jou	
toestroomt.		

	
Stap	13.	Verbinding	maken	met	de	Grote	Witte	Vlam	
Visualiseer	 dat	 ergens	 in	 het	 universum	 zich	 een	 Grote	Witte	 Vlam	 bevindt.	 De	 Grote	
Witte	Vlam	is	het	symbool	van	 jouw	Ware	(of	Goddelijke)	Zelf.	 Jouw	Ware	Zelf	 is	pure	
onvoorwaardelijke	liefde.		
	
Visualiseer	 dat	 jouw	 kleine	 witte	 vlam	 vanuit	 jouw	 kruin	 op	 reis	 gaat	 naar	 de	 Grote	
Witte	Vlam.	Als	je	daar	bent	aangekomen,	omhult	de	Grote	Witte	Vlam	jouw	kleine	witte	
vlam.	 Je	 voelt	 hoe	 jouw	 kleine	 witte	 vlam	 vanuit	 die	 Grote	 Witte	 Vlam	 meer	
onvoorwaardelijke	liefde,	licht	en	kracht	in	zich	opneemt.		
	
Stap	14.	Witte	lichtstraal	
Visualiseer	 dan	 dat	 jouw	 sterkere,	 lichtere	 en	 liefdevollere	 witte	 vlam	 op	 een	 witte	
lichtstraal	vanuit	de	Grote	Witte	Vlam	terugkomt	naar	 jou.	 Jouw	witte	vlam	gaat	weer	
naar	 jouw	kruin.	Vanuit	 jouw	kruin	gaat	die	witte	 lichtstraal	die	komt	vanuit	de	Grote	
Witte	 Vlam	 jouw	 lichaam	 en	 uitstraling	 vullen	 met	 nog	 meer	 (goddelijke/ware)	
onvoorwaardelijke	 liefde.	 Visualiseer	 dit,	 als	 dat	 de	 witte	 lichtstraal	 in	 jouw	 kruin	
uiteenvalt	in	vele	stralen	van	licht	die	door	jou	heen	gaan	schijnen.		
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Stap	15.	Grote	buis	van	wit	licht	
Visualiseer	dan	dat	vanuit	de	Grote	Witte	Vlam	een	buis	van	wit	 licht	om	 jou	en	 jouw	
uitstraling	heen	komt.	Die	buis	reikt	vanuit	de	Grote	Witte	Vlam	tot	in	het	New	Energy	
Grid.		
	
Deze	buis	van	licht	geeft	jou	omhulling	en	bescherming	en	helpt	jou	om	je	af	te	stemmen	
op	jouw	Ware	Zelf	(Grote	Witte	Vlam)	én	het	New	Energy	Grid,	zodat	je	uiteindelijk	de	
onvoorwaardelijke	liefde	in	jouw	dagelijkse	leven	kunt	gaan	manifesteren.		
	
Stap	16.	Adem	
Word	 dan	 weer	 heel	 bewust	 van	 jouw	 ademhaling.	 Voel	 hoe	 je	 inademt	 en	 hoe	 je	
uitademt.	Voel	jezelf,	voel	jouw	lichaam	en	haal	jezelf	met	iedere	ademhaling	meer	terug	
naar	het	hier	en	nu.	Als	je	zover	bent,	mag	je	jouw	ogen	openen.	
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