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 TRUMP EN DE ZWARTE 

SLANG 

 Oliepijpleiding door Canada, Zuiden VS en 

Standing Rock reservaat in Noord Dakota 

 

 De zwarte slang zal het Heilige land gaan doorboren, kunstmatig 

bewustzijn en het grote geld willen het natuurlijk bewustzijn weer gaan 

onderdrukken. De mens zal het deze keer niet meer accepteren. 
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 TRUMP EN DE ZWARTE SLANG 

 Oliepijpleiding door Canada, Zuiden VS en Standing Rock reservaat 

in Noord Dakota 

 Goede dag lieve mensen, hier spreekt Ashtar. De tijd is nu rijp om dit bericht te 

verspreiden. 

Het kunstmatig bewustzijn staat nu stevig op, dit is geen plotselinge beweging het is een 

goed voorbereid plan. De duistere achterban is nu werkelijk te ver gegaan en het 

Lichtbewustzijn zal hier duidelijk een lijn trekken. Dit is de grens! De aarde dient nu 

beschermd te worden. De Lichttroepen van God zijn inmiddels overtuigd en zullen 

ingrijpen. De tijd is nu gekomen om het Goddelijk plan te ontvouwen.  

Het Ashtar Command zijn de EARTKEEPERS van de aarde, wij zullen dit niet gaan 

tolereren! 

TRUMP 

Voor de mensheid zal dit een zeer spannende tijd worden. Op aarde zal er nu een waar 

strijdtoneel zichtbaar gaan worden. Eeuwen geleden werden de Native America en vele 

andere verdreven van hun land en hun spirituele cultuur werd bijna gedoofd. Wat niet 

lukte. Nu weer willen zij het Lakota volk gaan bedreigen en onderdrukken. President 

Trump heeft zijn plannen al een tijdje klaar om dit alles erdoorheen te drukken. Dit zal 

zijn eerste stap zijn om aan de wereld te tonen wat zijn insteek is. Op vele gebieden 

maakt hij een radicale beweging die vele zullen treffen. Hij streeft het grote geld na en 

zal grote bedrijven steunen en laten opbloeien. Het gaat hem niet om de natuur, de 

aarde of de gewone mens. Wanneer je hem in de weg loopt, zal hij je gewoon wegvagen.  

Zijn doel zal hij kost wat kost willen bereiken.  

ZWARTE SLANG 

De zwarte slang, een oliepijpleiding, gaat door vele kwetsbare gebieden en alleen het 

grote geld speelt een rol, Trump ondertekend vele contracten nu en vanuit een grote 

dominantie. De olie-industrie wil hij opnieuw laten floreren. Niet alleen in Amerika wil 

hij deze zwarte slang laten doorlopen, dit is slechts het begin. Weer opnieuw een stap 

terug in de tijd om de aarde te belasten. Natuurlijk gelooft hij niet in het redden van de 

aarde. De opdracht om websites te sluiten en muren te bouwen is een daad van 

dictatorschap. Vele fabrieken wil hij weer opbouwen met de mens als slaaf. De 

industriële revolutie komt ten einden, maar sommige kunnen dit maar niet loslaten.  

LICHTWERELD 

Het is duidelijk dat wij van de Lichtwerelden dit alles niet accepteren. Het Ashtar 

Command ondersteund schone vrije energie die voor iedereen toegankelijk is. Dit is de 

vooruitgang. De natuurlijke groei van creatie komt nu in het geding. Dat staan wij niet 

toe! Het Goddelijke Plan mag niet verstoord worden. 

Er komt een (eind)strijd tussen het kunstmatig en het natuurlijk bewustzijn. Deze 

oorlog is geen oorlog zoals jullie gewend zijn. Het is een bewustzijnsoorlog. Waarin vele 

onzichtbare wapens worden ingezet, manipulatie via listige streken zullen gaan 

plaatsvinden. De mensheid ziek maken en uit hun kracht zetten. Mentale wapens die de 
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emoties en de psyche in de war kunnen gaan brengen, zullen ingezet worden. Zij zullen 

de mensen tegenover elkaar gaan zetten. Want in de chaos kan de waarheid anders 

overkomen en is de mens makkelijker te manipuleren. Dit is al een tijdje gaande, in het 

onbewuste van de mens. Daarom zijn wij hier in jullie wereld gekomen. Degene die 

liever het grote geld willen steunen zullen een duister packt sluiten met elkaar en het 

duister. Onderdrukking zal plaats gaan vinden, maar of zij dit werkelijk kunnen 

neerzetten is nog maar de vraag. Zij zullen op hun neus gaan kijken en zij onderschatten 

het krachtigste wapen: AQUARIUS LIEFDE. 

 LIEFDE IN DE MENS 

Want de mens gaat opstaan en echt wakker worden, er zal een groot Licht gaan schijnen 

op aarde en in alle harten. Dit Licht zal zo fel en zo liefdevol zijn dat het duister zal 

moeten wijken. Zij gaan plaats maken voor deze spirituele ® evolutie. Ik, Ashtar roep 

dan ook alle mensen op om deel te nemen aan deze ® evolutie. Wordt bewust en sta op. 

Elke stem is nodig. Elk hart is nodig en mag opengaan in de passie om de aarde te 

redden. Het Licht van verbinding zal schijnen. 

Zend zoveel mogelijk liefde naar elkaar. Ondersteun elkaar in alle situaties. Probeer 

zoveel mogelijk samen te zijn met elkaar. Met het eigen gezin, gelijkgestemde en 

vrienden. Voed je familie en omgeving met liefde. Verdeeldheid maakt de mens zwak, 

maak Heilige Cirkels van vrede met elkaar en voor moeder aarde. De aarde steunt de 

mensheid onvoorwaardelijk, want jullie zijn haar kinderen. 

Met elkaar gaan we nu een richting op, die heel lang geleden al aangegeven werd. Het 

gaat nu plaats vinden. Steeds werd deze uitgesteld, omdat de mens niet zag wat er 

gebeurde. Inmiddels zijn jullie het eens met elkaar dat er iets niet klopt. De gewone 

mens wordt opgelicht en met leugens aan het lijntje gehouden. Steeds weer en nu is de 

maat vol. Het bewustzijn van de aarde voelt dit ook en zij werkt mee. Zij zal de mens 

gaan voeden met de juiste waarheid.  

 

De Aquarius energie is een zuiverende golf en zal alles blootleggen. Zij die liegen kunnen 

niet langer in het geheim werken, want het water spoelt de sluier weg. Alle sluiers en 
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schaduwen worden weggespoeld, de mens zal het weten. Niemand kan nog zeggen: “ik 

wist het niet”. Zo duidelijk zal het zijn. Dat is ook confronterend, want wat ga je dan 

doen lief mens? Maak je keuze. 

Wees vooral niet bang, neem op tijd rust en blijf vanuit vrede doorgaan. In kalmte 

samenkomen en met elkaar spreken is heel goed. Groepsvorming vanuit vrede is de 

juiste stap. Sensatie en opwinding mogen bedaard worden. Stille tochten van protest 

zullen beter werken, omdat de duistere achterban graag agressie zien en vernieling. Dan 

hebben zij een punt van excuus om vele op te pakken en hun onderdrukking onder het 

mom van “veiligheid” verder neer te zetten, geef hen niet meer ruimte dan zij al 

innemen. Je huis is je tempel en laat het niet je gevangenis worden. De mens zal heel 

slim mogen optreden tegen deze onnatuurlijke vorm van bewustzijn. Wij van het Licht 

zullen jullie helpen en jullie toefluisteren om in vrede te blijven. Liefde zullen wij naar 

jullie toe blazen als grote kosmische wolken. Want de Hemel op aarde komt naar 

beneden. Niet schrikken als wij werkelijk voelbaar worden en jullie gaan ondersteunen. 

Want wij komen in liefde. 

Vele berichten zullen wij jullie sturen, om moed te houden en vooral om in liefde te 

blijven. Want een rustige geest kan gezond reageren en is veel sterker. Een verwarde 

geest raakt in paniek en wordt misschien wel agressief, gaat om zich heen slaan zonder 

te beseffen waarnaar. Dus blijf in liefde rustig doorgaan, stap voor stap. Adem rustig 

door en draag de vreugde in het hart. De werkelijke kracht zit in de mens en zal de mens 

tot een eenheid brengen. Laat je dit niet afnemen. 

Dit was een bemoedigend woord vanuit het Lichtschip van het Ashtar Command, om het 

hart via de liefde te ondersteunen. 

Namasté 

Ik, Ashtar groet het Licht in jullie harten 
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