
 

  

Ontwaken van de 

Slangendrager en de 

ontmaskering van de 

zwarte slang 
De zwarte slang is niet meer dan een afgescheiden 

energie die verdeeld is geraakt. 

 

 De onbalans van de zwarte, duistere slang is een feit. Deze mag nu boven water gaan komen 

om vanuit het Aquarius water uitgezuiverd te worden. In de psyche van de mens en de aarde 

zal zij zichtbaar gaan worden. Iedereen heeft een duistere slang in zich. Door trauma wordt 

deze geactiveerd. 
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Ontwaken van de 

Slangendrager en de 

ontmaskering van de 

zwarte slang 
De zwarte slang is niet meer dan een afgescheiden 

energie die verdeeld is geraakt.  

 BLOKKADE 
Wanneer je last heb van storingen is er een verdeeldheid in je 

systeem, of dit nu fysiek of energetisch is. Deze verdeeldheid kan 

als een klein deeltje in jouw geest zich in gaan nestelen. Via de geest 

kunnen we veel neerzetten en healen, maar dat duistere slangetje 

wil aandacht.  Wanneer we veel Licht in ons systeem laten schijnen, 

kan het duistere deeltje zichtbaar gaan worden. Op zoek gaan naar 

dit deeltje is een diepe transformatie wat vaak gepaard gaat met 

vele omzettingen. Een healing is dan een tijdelijke oplossingen en al 

gauw val je weer terug in de verdeeldheid.  Hoe dieper je durft te 

gaan, hoe meer deze zwarte slang zich zal laten zien. Dit duister 

deeltje kan zich op verschillende manieren gaan tonen. De slang is 

slechts een symbolische uitleg. Het si een verwaarloosd deeltje wat 

nooit aandacht heeft gekregen, het is de angst voor dit duister 

deeltje en is vaak heel ver weg verstopt. Vele verbannen dit deeltje 

naar de diepe onderwereld, het is niet mooi en lastig. 

Dit deeltje kan steeds gaan opspelen, is vaak ongrijpbaar en zo glad 

als een aal. Daarom de naam van de zwarte slang. Om tot de kern te 

komen van dit duister deeltje wat zich steeds anders voordoet, kun 

je alleen maar steeds weer opnieuw jezelf eerlijk aan kijken en 

vanuit het liefdeslicht gaan schijnen. Uiteindelijk door vele 

processen heen te gaan, kan het zich gaan tonen aan jou. Plotseling 
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wordt het zichtbaar, wanneer dit het geval is, kan er een grote energie dit alles omzetten.  

Wanneer het duistere slangetje gevonden wordt en je stuurt het niet langer weg naar de onderwereld. 

Kan je werkelijk in een balans gaan komen. Na het accepteren dat dit deeltje bestaat, komt de volgende 

stap. Het mag begeleid worden. Hoe begeleidt je deze energie die zo listig was en steeds wegglipt? Het 

loskoppelen van deze energie en het tot een eenheidsenergie maken, kan soms lastig zij. Het is een 

oerkracht die de mens eonen lang heeft geleefd, maar is afgewezen. Hoe laat je deze weer toe op de 

juiste manier? Door de versluiering werd je in verwarring gebracht. Het kwaad in de dualiteit moet 

verbannen worden. Toch werd het een onderdeel in je leven. Trauma’s zorgde voor een extra diepe 

verankering van deze duistere slang (Galactic Trauma). Het gevecht en de machteloosheid zorgde dat 

het Labyrint van de Vrijheid (zie: Labyrint van de Vrijheid) nooit bereikt kon worden. Het hart werd 

versluierd. Want deze zwarte slang levert steeds weer nieuwe sluiers op in je systeem. Het beweegt 

zich razendsnel door je systeem. Allerlei problemen kunnen ontstaan in je leven, maar ook in je 

gezondheid. Vaak worden vele mensen ongeneeslijk ziek of lijden onnoemelijk veel. Dit maakt wakker, 

maar het is niet noodzakelijk om via deze weg van lijden wakker te worden. 

Lichtkracht 
Veel Licht kan ontstaan als deze duistere slang wordt 

verslagen, maar voordat dit alles kan opengaan zal deze 

zwarte slang begrepen mogen worden. De keuze van de 

mens hangt af van dit inzicht. Daarom oordeel niet te 

veel en kijk waar je angst ligt. Wanneer de buitenwereld 

jou raakt, blijf goed in je punt van kracht ten alle tijden. 

Liefde is de sterkste kracht van het universum. 

Duistere machten 
Sommige duistere kringen, gaan juist aan de slag met 

deze zwarte slang en maken dit deel juist groter en 

sterker. Zij centreren dit deel in zichzelf en koppelen dit 

aan de grote duistere slang buiten hen. Het wordt een 

duister voertuig. Zij activeren deze eenzijdige energie en 

er ontstaat veel leed. Zij sturen deze energie de wereld in. Hebberigheid, egoïsme en vele andere 

negatieve elementen staan op. De verdeeldheid wordt uitvergroot en deze manipulatieslangen nemen 

alles over. Zij zijn dominant.  Als eenmaal deze energie geactiveerd wordt, wordt de honger van de 

zwarte slang steeds groter. Deze heeft een onbevredigende honger naar meer geld en meer macht. Zij 

houden geen rekening met het levend organisme op aarde. Zij zaaien eerst verwarring en chaos om 

vervolgens veel vernietiging te verspreiden. Creatie van leven, staan niet op hun lijst. Zij missen dit 
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deel immers, zij zijn afgesloten van de heelheid. Hun drang is de vermeerdering en vergroting van hun 

eigen duistere energie.  De slang is de vorm hoe zij over de aarde heen trekken en als een sluier hun 

energie om de mens heen weven. 

In het klein kan dit bij iedereen ontstaan, tenzij je inzicht gaat krijgen in deze duistere kant. Zie dit deel 

als een verloren deel en dit deel mag weer toegelaten worden in je totale systeem. Het is een verloren 

deel, vol met oude kennis. Een deel wat apart is gezet en niet langer mag mocht doen. Het integreren 

van deze kennis geeft uiteindelijk harmonie. De mens is vergeten hoe deze energie te besturen en 

samen te koppelen met de andere slangen van eenheid. Op die manier kan er een wilde periode van 

heftige omzettingen plaats vinden. Deze verwilderde slang mag eerst getemd worden. Deze mag weer 

leren om samen te werken met jouw hele systeem. Dan komt de wijsheid van heelheid naar boven, er is 

zoveel wijsheid wat in je naar boven kan komen, dat dit alles in stapjes gedaan mag worden.  

Niet iedereen is op aarde gekomen om dit als zijn missie neer te zetten. Volg je hart en vergroot de 

energie van het hart. Liefde overwint echt alles en het volgen van het hart is een ware openbaring. 

Slangendrager 
De slangendrager maakt onderdeel uit van deze kracht en oude wijsheid. Iedereen kan via de 

slangendrager zijn slangen beheersen of niet. Jij mag dit alles gaan ontdekken en te weten komen. Hoe 

werkt de slangendrager en wil jij er ook één worden? Dan beheers je alle energieslangen in je systeem 

en je pad wordt op die manier vanuit creatie uitgerold. Jij bepaalt dan zelf hoe dit pad eruit komt te 

zien. Ja, dit kan op vele manieren en ga jij voor groei of destructie? Deze tijd staat bol van informatie, 

vele krijgen contact met dit oer-deel en gaan spreken. Wat waar is of niet hangt helemaal af van jouw 

speurtocht. Wat is je doel en welk deel ga je nu ontmantelen in jezelf. Vaak is het zo dat de 

buitenwereld een reflectie is van onszelf. We zijn elkaars reflectie in deze zoektocht naar de waarheid. 

Wanneer je het duistere deeltje bent kwijtgeraakt en het werkt door in de onzichtbare lagen. Ontmoeten 

we de ander die ons weerspiegeld. De ander kan dit dan tonen door een bepaald gedrag of 

confrontatie. Niet altijd leuk, maar kijk eens waar je om hebt gevraagd?  

Regenboogslang 
De regenboogslang opent veel en maakt de duistere slang zichtbaar, vele willen dit niet. Zij willen 

gewoon rustig blijven dobberen. Pas wanneer er een grote golf hen omslaat worden zij zich bewust en 

gaan verder kijken. Ziekte en andere vormen van ongemak kunnen dit veroorzaken en maken je 

wakker.  
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Kundalini slangen 
De kundalini slangen werken vanuit eenheid. Wanneer er een 

storing ontstaat, werkt er vaak maar één slang. Of helemaal 

geen! De opstijging van de kundalini is hard nodig om het 

zelfhelend vermogen aan te wakkeren. Communiceer met je 

lichaam en kijk wat het jou verteld. 

Al deze informatie ben je kwijtgeraakt en deze ligt verborgen in 

de oerkracht van de slangendrager. Vaak wordt de 

slangendrager met de occulte kennis verbonden, maar er is 

meer. De slangendrager vormt een bepaald punt van eenheid. 

Het brengt alle kennis samen en maakt er een mooie eenheid 

van.  

Zodat jij weer heel kan worden.  

Alles wat er nu op aarde staat te gebeuren staat in het teken van het ontwaken van de slangendrager. 

De wijsheid van de oerkracht in elk mens. 

Ik groet het Licht in je hart 

Arthura Hector in de energie van Ashtar 
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