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Onze Aarde en het
Milieu

Een opmerking van de schrijfster bij het “Omhelzen
van een Boom”

Lieve Lezers, wisten jullie dat de BOMEN de Gegevensbewaarders van het
Landleven zijn, net zoals de Walvisachtigen, die in de Oceanen leven, de
Gegevensbewaarders van de Aarde zijn?

De Bomen vormen samen een “enorm ondergronds communicatienetwerk”-systeem
dat informatie doorgeeft zodat alle Bomen, overal op Aarde, meteen op de hoogte zijn van
alles wat er gebeurt. Ze zijn Levende Bibliotheken, belichaamd in een bast, waar wij als
mensen eenvoudig op kunnen “intappen”. Hun “lijn” staat voor ons altijd open, dus tap erop
in – ze wachten ongeduldig op contact met ons. Ze wachten erop om door ons als het
BOMENVOLK te worden erkend.

Voor ongecensureerd wereldwijd nieuws en antwoorden op elke vraag, Omhels een
Boom – het bespaart niet alleen papier, het spaart tevens het leven van de bomen.

Hoe het Bomenvolk dit boek
tot stand heeft gebracht

Aan het begin van 2008 heeft Dianne Robbins tijdens een meditatie de volgende
boodschap ontvangen:

Wij zijn het Bomenvolk en we zouden graag opnieuw een aanvang nemen met
onze dictaten aan jou. Nu je andere boek is afgerond (The Call Goes Out from the Cetacean
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Nation), is de weg vrij. Ook wij hebben een stem nodig via welke we kunnen spreken en we
hebben jou gekozen, jij die ook ons hebt uitgekozen. We wuiven met onze bladeren naar je
om van start te gaan.

We bedanken je voor het feit dat je onze boodschap op de laatste bladzijde van het
boek over de Walvisachtigen hebt weergegeven. Het Koninkrijk van de Walvisachtigen heeft
via jou zijn stem kenbaar gemaakt en nu is voor de Bomen de tijd aangebroken om hetzelfde
te doen.
We wensen je een Goede Reis
via ons gebladerte dat beweegt
in de wind.

Voorwoord van het Bomenvolk

Gegroet, Lieve Mensen van de Aarde. Wij zijn het Bomenvolk en we danken jullie
voor het lezen van ons boek met boodschappen, die van ons aan jullie werden overgebracht
met de bedoeling om jullie met onze wereld te laten kennismaken en jullie de wereld om je
heen door onze ogen te laten bekijken. Want onze ogen omvatten alle rijken, inclusief dat
van jullie.

Weet, terwijl je onze liefdevolle boodschappen leest, dat onze liefde voor de
mensheid diepgaand en intens is, want jullie zijn de Hoeders van de Aarde en dit is jullie
domein. Dit is jullie wereld om lief te hebben en te koesteren. Het enige wat we doen is je
herinneren aan de enorme verantwoordelijkheid die jullie dragen, zodat jullie hieraan kunnen
voldoen.

Velen zijn jullie voorgegaan, zonder dat ze zich bewust zijn geweest van de
onderlinge verbondenheid van al het leven. We brengen dit alleen maar onder jullie aandacht
zodat jullie de verbondenheid kunnen zien tussen ons, jezelf en alle vormen van leven en
zodat jullie zorg dragen voor alle schepselen van de natuur zoals je voor jezelf zou zorgen.
Want inderdaad, alle schepselen zijn jullie kinderen, of ze nu uit je geboren zijn of niet. Want
er is maar één grootse Moeder en dat is de Aarde zelf – die leven schenkt aan ons allemaal
en die ons allemaal een thuis biedt om ons in staat te stellen ervaringen op te doen die onze
zielen nodig hebben om te groeien en te bloeien, zodat we ons naar hogere rijken kunnen
begeven.
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