
Wat is de Slenergie en hoe werkt dat dan? 

Zoals vermeld in mijn informatie, ben ik hier op aarde om de INformatie over 
de Slenergie te verspreiden onder de mensen. Maar wat is die Slenergie dan 
precies en wat houdt dat praktisch is. 

Slenergie is getransmuteerde slachtofferenergie. Dit is een energiesoort 
dat IN ieder mens aanwezig is.

Het is een hele complexe energiesoort en om INzichten te krijgen hoe de 
Slenergie precies werkt, hebt je meer nodig dan even een korte uitleg. Dan 
heb je trainingen nodig waarin je Informatie aangereikt krijgt en waarmee je 
allerlei oefeningen gaat doen om ook daadwerkelijk te kunnen voelen en zien 
hoe die energiesoort dan van invloed is op de mens en dat het ook 
daadwerkelijk IN iedereen aanwezig is en op alles invloed heeft. 

De Slenergie is een energiesoort dat ervoor zorgt dat de 
slachtofferenergie actief is. Dit houdt in dat iemand slachtoffer wordt, 
is, blijft of slachtoffers maakt. Hier kiest niemand bewust voor, want 
als je ervoor kiest, dan betekent het dat je nog onbewust bent. 

De Slenergie is altijd in beweging IN ons lichaam, alleen zijn we daar 
niet (genoeg) bewust van. Het is een energiesoort met een lage(re) 
trillingsfrequentie. De (onvoorwaardelijke) liefde is een energiesoort 
met een hoge(re) trillingsfrequentie. Op het moment dat er meer 
energie met een hoge(re) trillingsfrequentie IN beweging komt, dan 
wordt de Slenergie extra actief, juist om weer meer van de lage(re) 
trillingsfrequentie IN beweging te krijgen. Slenergie is actief daar 
waar het onzichtbaar kan zijn en blijven. Dus zichtbaarheid is funest 
voor de Slenergie.

Onthoud goed: strijd komt altijd voort uit angst, het ontbreken van 
INformatie en het zwijgen over de situatie waardoor je niet in staat 
bent om nader tot elkaar te komen en met elkaar te verbinden. Je kunt
alleen met elkaar verbinden als je door de ontstane emoties heen kunt 
gaan, niet eraan vasthouden of ervoor weglopen, maar ze doorvoelen, 
uiten en doorleven, dan heb je de INgang tot verbinding gevonden. 

Als ik schrijf INformatie dan heb ik het over de informatie die onzichtbaar is 
voor de buitenwereld en vanuit het lichaam en de lichaamswijsheid aangereikt 
wordt en niet als bewezen (h)erkend wordt, maar wel van nature IN ieder 
mens aanwezig is. Het is wel zichtbaar voor het gevoel!!! Het is alleen nog 
voor weinigen zichtbaar, laat staan toegankelijk. Als ik het over informatie 
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heb, dan heb ik het over de informatie die zichtbaar is voor de buitenwereld en
waar je géén gevoel voor nodig hebt om het te kunnen zien en daardoor
als bewezen (h)erkend wordt en die door anderen via kennis is aangereikt en 
daardoor aangeleerd wordt door anderen. Het ligt dan ook aan de 
interpretatie van die ander hoe het weer als bewijs ingezet wordt en vanuit 
welke interpretatie. 

Dit geldt voor alles wat ik beschrijf, als ik het woord met  – IN - beschrijf, dan 
is het iets wat zich IN de mens afspeelt of van binnenuit wordt aangereikt en
als ik het woord met – in – beschrijf is het iets wat zich buiten de mens 
afspeelt of van buitenaf wordt aangereikt. 

Nu weer terugkomend op de Slenergie. Ik zal hieronder enkele voorbeelden 
geven vanuit het dagelijkse leven. Dit is slechts een minuscuul deel van wat er 
in het dagelijkse leven afspeelt.  

• De strijd aangaan vanuit een positieve intentie

Als er ergens een probleem/verstoring optreedt dan zie je dat er vaak 
gereageerd wordt vanuit een positieve intentie. En toch kan er nog vaak een
negatief resultaat uit voort komen en hoe kan dat dan? 

Stel je voor er is iets gaande waar je het echt niet mee eens bent, bv wat er 
nu gaande is met de Covid19. We moeten afstand houden van elkaar. En dat 
voelt niet goed, je weet vanuit jouw INformatie dat dit niet klopt. Mensen zijn
niet instaat om in isolatie te leven, dan wordt het over-leven. Dus daar
wil je een verandering in aanbrengen. Dat is een positieve intentie. 

Maar wat gebeurt er? Je gaat je verbinden met anderen die dat ook zo 
voelen om te gaan strijden tegen dit onrecht. Het moet anders, het kan 
anders, het is niet goed wat er gebeurt. En nog steeds is de intentie positief,
maar er wordt wel gekoppeld aan de strijdenergie en de Slenergie 
wordt hierdoor in deze situatie geactiveerd!!!! 

Dus wat gebeurt er, de mensen willen het vanuit liefde doen voor de 
mensheid, maar koppelen aan de strijdenergie en daardoor is er weer 
méér strijd ontketend. Ze willen onderling verbinden, maar er ontstaat
weer afscheiding. 

En logisch zeggen de mensen die dan aan die kant staan, nee hoor wij doen 
het héél anders dan de anderen. Wij doen het vanuit liefde, wij komen op voor 
onze rechten, wij willen zelf bepalen wat wij doen enz. En vanuit de mensen 
die het hiermee eens zijn, is het ook zo. Maar vanuit de mensen die er niet 
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mee eens zijn, zijn zij nu degene geworden die de mensen in gevaar brengen 
en dingen doen die ontoelaatbaar zijn. En ook zij hebben weer gelijk vanuit 
hun kant bekeken. 

Verandert er dan iets??? Nee, alleen de strijdenergie is verplaatst en 
de kant waar de slachtoffers vallen is verplaatst (ministers die 
aangevallen worden, wetenschappers die het zwijgen opgelegd wordt enz.). 

Het gaat er voor de Slenergie namelijk niet om waar er slachtoffers 
vallen, als er maar slachtoffers vallen. 

Hoe kunnen we het anders doen?? Door altijd weer jezelf af te vragen, 
hoe kan ik het anders doen. Het gaat erom dat we MET ELKAAR 
INFORMATIE EN INZICHTEN UITWISSELEN en niet weglopen of 
strijden met elkaar als de informatie en inzichten ver uit elkaar liggen, 
maar juist met elkaar te COMMUNICEREN. Want alleen dan heb je de 
mogelijkheid om DICHTERBIJ ELKAAR TE KOMEN EN MET ELKAAR TE 
VERBINDEN en zo tot een VERANDERING te komen. 

We wachten vaak totdat de ander het anders gaat doen en we richten ons erop
om de ander te veranderen, maar je kunt een ander niet veranderen, je kunt 
alleen jezelf veranderen. En als je moet gaan wachten tot de anderen allemaal 
veranderen, dan is het wachten tot het einde der dagen, want dat gebeurt niet.
Je kunt wel zelf al iets veranderen en als iedereen dat doet, verandert 
de wereld wel!!! 

• jezelf opofferen voor een ander ten behoeve van de gezondheid 
van iedereen.

Ook dit is iets wat momenteel heel erg speelt. Denk hierbij maar aan de 
verpleegkundigen. Ze hebben zich volledig opgeofferd ten behoeve van
de gezondheid van anderen. Ook dit is gestart vanuit een positieve 
intentie, maar eindigt met een negatief resultaat. 

De verpleegkundigen hebben zich volledig ingezet om anderen te verzorgen op
het moment dat ze ziek waren. Ze cijferden zichzelf compleet weg en vergaten 
daarbij hun eigen veiligheid. Op dat moment koppelden ze vanuit een 
goede intentie aan de lage(re) trillingsfrequentie, doordat ze zichzelf  
in gevaar brachten door hun eigen veiligheid (op langere termijn) uit 
het oog te verliezen. 
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Eerst werden ze geprezen, was iedereen héél positief over hen en ze deden 
daarom nog een stapje verder. Ze gaven nog meer van hun eigen 
veiligheid uit handen. En nu er weer wat meer rust is, nu voelen ze dat ze 
oververmoeid zijn, maar ook dat ze financieel het niet redden, dat hun 
energie niet beloond wordt, dat ze dus nu vergeten worden. 

Slenergie was actief in de vorm van het Coronavirus en er vielen veel 
slachtoffers. Toen kwam er een tegenbeweging op gang. We gingen met z’n 
allen bezig om het virus te bestrijden. Ze waren volop vanuit liefde bezig en 
er kwam dus héél veel energie in beweging met een hoge(re) 
trillingsfrequentie. Maar we waren zo gefocust op het bestrijden van het 
virus dat we de kernveiligheid vergaten. Namelijk van de mensen die 
nog veilig waren, dus de mensen die niet ziek waren en nog krachtig 
en verbonden met de hoge(re) trillingsfrequentie en dan verplaatst de 
Slenergie zich naar andere gebieden. Naar plaatsen waar hij niet verwacht of 
gezien zal worden. Het gaat om de onzichtbaarheid, dat is één van de 
voorwaarden waardoor de Slenergie kan ontstaan en bestaan. Hij 
wordt actief op plaatsen waar er veel liefde getoond wordt, omdat 
daar géén strijd en/of slachtofferenergie verwacht wordt. Er kwam 
teveel energie met een hoge(re) trillingsfrequentie IN beweging en dan komt 
de tegenbeweging van de Slenergie op gang. En waar de Slenergie actief is 
weet je dat er slachtoffers gaan vallen. 

De ogen waren allemaal gericht op de slachtoffers van het Coronavirus en de 
verpleegkundigen vergaten zichzelf en hun eigen veiligheid en offerden zich op 
ten behoeven van anderen. Ook de buitenwereld vergaten hun veiligheid, denk
hierbij aan het ontbreken van de beschermingsmaterialen, maar ook het 
werken van lange uren. De korte termijn veiligheid was belangrijker dan 
de lange termijn veiligheid. Alles werd ingezet om de zieken te verzorgen, 
maar degene die de zorg leverden, werden vergeten waardoor ze nu zelf zorg 
nodig hebben en ook nu weer vergeten worden. Daar waar eerst de zieken 
alleen slachtoffer waren, zijn zij nu ook slachtoffer geworden. Wel in een 
andere vorm, maar ze zijn slachtoffer geworden van de situatie. En nu worden 
ze “gedwongen” om de strijd aan te gaan om voor zichzelf en hun rechten op 
te komen, omdat zij nu weer niet gehoord en gezien worden. Zij zijn nu de 
slachtoffers / zwakke partij geworden en slachtoffers hebben géén stem en 
worden niet gezien. Dat zijn de kenmerken van een slachtoffer: géén 
stem hebben, het zwijgen opgelegd krijgen, niet gezien of gehoord 
worden en ontkracht/verzwakt worden. Als ze gezien zouden worden, in 
hun kracht stonden en gehoord zouden worden, dan zouden ze géén 
slachtoffer zijn. 
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Dus daar waar ze begonnen vanuit een positieve intentie, maar koppelden aan 
de lage(re) trillingsfrequentie doordat ze hun eigen veiligheid vergaten en 
zichzelf volledig weggaven ten behoeven van anderen, daar zijn zij nu degene 
die slachtoffer worden van de situatie. Van hun eigen onbewustzijn over hoe 
het werkt, dus het ontbreken van bewustwordingsINformatie.  Ze waren 
alleen met anderen bezig en daardoor zijn ze nu zelf slachtoffer geworden en 
dat is dus wat de Slenergie doet. 

En moeten mensen dan dat niet doen?? Zeker mogen ze zich inzetten 
voor een ander, maar wel IN veiligheid. Dus dat ze hun eigen 
VEILIGHEID in de gaten houden waardoor ze krachtig kunnen blijven 
en gekoppeld blijven aan de hoge(re) trillingsfrequentie. 

• Het aangaan van relaties door liefde en het verbreken van
relaties door ruzie. 

Elke relatie die we aangaan (vriendschappelijke, liefdes- en/of werkrelaties) 
gaan we aan vanuit liefde en vertrouwen. We hebben iets wat ons met 
elkaar verbindt. De liefde. Dit kan de liefde voor elkaar zijn, voor een 
product, voor een visie of wat dan ook, er is verbondenheid vanuit liefde. Vaak 
zien we dat niet zo of noemen het anders, maar het is wel wat het is. 

Dit is dus een verbinding vanuit een hoge(re) trillingsfrequentie. 

En die relatie is héél fijn. We zijn er trots op en de relatie kan jaren en jaren 
standhouden. We benoemen ook vaak dat het dan een sterke verbinding is. 
Maar op het moment dat er een verstoring komt, van buitenaf of van binnenuit
(Slenergie), als er verschillen van INzichten of denkbeelden zijn, dan 
koppelen we heel gemakkelijk aan de lage(re) trillingsfrequentie 
oftewel aan de strijdenergie en daarmee aan de Slenergie. Dan gaan we
de strijd met elkaar aan, houden onze poot stijf, omdat we ons gelijk willen 
halen en de meeste keren eindigt dat in het verbreken van de relatie….Weg 
verbinding… welkom afscheiding (Slenergie). Er zijn weer nieuwe 
slachtoffers gecreëerd. 

Het aangaan van een verbinding vanuit liefde en dezelfde INzichten is 
simpel, het behouden van de verbinding op het moment dat er 
verschillen van INzichten zijn is een LEVENSkunst. Dat is waar het 
gehele BEWUSTWORDINGSPROCES om draait. 

KarinWalda.nl © augustus 2020 Deze tekst mag verspreid worden als geheel en met 
bronvermelding. 
Verbind je met jezelf, verbind je met elkaar, stop de strijd en deel INformatie en INzichten, 
alleen dan zullen we allemaal VEILIG kunnen zijn en IN VREDE met elkaar kunnen SAMEN-
LEVEN❤️
5



Dus op het moment dat er ergens verschillen van mening, gevoelens, 
overtuigingen, INformatie of informatie aanwezig is, zorg dan dat je met elkaar
blijft communiceren, praat met elkaar, uit je gevoelens, doorleef je 
emoties, deel de INzichten, de INformatie en de informatie, want dat 
is de enige manier om nader tot elkaar te komen. Alleen op die manier 
kan je de kloof overbruggen en de verbinding behouden. Alleen zo kun 
je uit de wurggreep van de Slenergie blijven en kunnen we met elkaar 
SAMEN–LEVEN i.p.v. dat we gedwongen worden om te OVER-LEVEN en 
zo krijgen en behouden we een echte SAMEN-LEVING.  

We willen met z’n allen de wereld verbeteren, maar het ligt niet aan de
wereld, het ligt aan de mensen….aan onszelf…. Behoud een mooie 
wereld door jezelf anders op te stellen. De wereld is al mooi, het is aan
ons mensen om het anders te doen en anders met de wereld om te 
gaan door anders met onszelf om te gaan….. ❤️

En doordat we ons zwak voelen, gaan we ons verbinden in groepen. 
Alleen is het vormen van groepen ook weer het begin van de 
afscheiding, want die groepen worden te vaak ingezet om tegen de 
ander te strijden. Slenergie maakt graag gebruik van de 
groepsenergie, want in de groep is de individu vaak weer 
onzichtbaar….weer de onzichtbaarheid waar de Slenergie gebruik van 
maakt. En vaak is er maar één woordvoerder in een groep, waardoor 
(ook al is dat zelf gekozen) de rest van de groep géén stem meer heeft
en niet persoonlijk gehoord wordt. Dit is dus een hele snelle manier 
om de mens als individu tot zwijgen te brengen. 

Zo zijn er nog miljarden situaties die ik kan behandelen waarin de Slenergie 
actief is. En hoe meer je ermee bezig gaat, hoe meer je ziet wat de Slenergie 
is en doet. 

Het is belangrijk om je er bewust van te worden dat de Slenergie niet 
iets is wat buiten jezelf is of dat het iets anders is dan jezelf. De 
Slenergie ben jezelf….jij in je onbewuste staat….jij vormt vanuit je 
onbewustzijn de Slenergie.
 
En daarom is de enige manier om de Slenergie te transformeren het 
transformeren van jezelf. Dit kan alleen maar door het uitwisselen van
bewustwordingsINformatie. Dat is waar het gehele 
BEWUSTWORDINGSPROCES om gaat. 

De IN jou aanwezig lage(re) trillingsfrequentie die zorgt voor strijd, 
afscheiding en slachtoffers transformeren naar een hoge(re) 
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trillingsfrequentie die zorgt voor Innerlijke vrede, verbinding en 
éénheid in jouw unieke individualiteit waardoor je vanuit die Innerlijke
Kracht kunt verbinden met de andere unieke individuen … dan zal er 
éénheid en verbinding ontstaan juist omdat we zo verschillend zijn… 
dat is de kracht van de mens...uniek-zijn binnen de verscheidenheid 
wat leidt tot verbondenheid. 

Omarm de Slenergie i.p.v. er tegen te strijden, want daarmee omarm 
je jezelf. Daarmee erken je elk deel van jezelf IN liefde en zul je van 
daaruit (vanuit je basis) ieder ander ook kunnen omarmen…. En elke 
vorm van strijd die je aantreft bij de ander, zal je omarmen door 
INformatie aan te reiken door open te staan om te communiceren met 
elkaar, want dan zul je beseffen dat het géén onwil is, slechts 
onbewustzijn oftewel het ontbreken van bewustzijnsINformatie. 

Vanuit onvoorwaardelijke liefde en licht, Karin Walda ❤️ (KarinWalda.nl ) ❤️

22-8-2020

Wil je meer weten over de Slenergie en je hier meer in verdiepen, dan kun je 
coaching, workshops, (bedrijfs)trainingen bij me volgen. Kijk op 
www.KarinWalda.nl voor meer informatie of neem contact op via 
vragen@karinwalda.nl ❤️
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