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Kaj je to Vnebovzetje?
Vnebovzetje pomeni dvigovanje naše vibracije na nivo Svetlobe. (Svetloba  pomeni  visoko vibracijo.) 
Vsaka misel, beseda, čustvo in akcija so vibracije in Vnebovzetje pomeni prečiščenje naših misli, 
čiščenje naših čustev in izbiranje akcije, ki so polni ljubezni v najvišje dobro ter izpolnjeni s Svetlobo 
na najvišjem nivoju. Takrat živimo v radosti in svobodi.

Tisti, ki živijo na popolnoma fizičnem nivoju razumevanja, ki verjamejo samo tistemu kar vidijo, 
slišijo in čutijo, metarforično potujejo skozi življenje v tretji prestavi, zato se krčevito  držijo za 
krmilo, zgroženi nad tistim, kar bi se jim lahko zgodilo. Verjamejo človeškim zakonom, kolnejo 
in krivijo druge voznike in pogosto se bojijo spremeniti smer iz strahu pred posledicami. Pogosto 
verjamejo, da je njihova pot edina in da bi vsakdo moral po tej poti in jim slediti.

Ko postajamo bolj odprti za duhovnost in brezpogojno ljubezen, predemo v četrto prestavo ali četrto 
dimenzijo. To pomeni, da se peljemo skozi življenje  bolj sproščeno in  z zaupanjem, sledimo svoji 
intuiciji in spoštujemo vse ostale voznike na njihovi poti. Zavemo se, da je vsako osebno potovanje 
edinstveno in za posameznika posebno poslanstvo. 

Ko sprejmemo, da smo v prvi vrsti duh in da smo del Božjega Jaza, prevzamemo mojstrstvo nad 
svojo usodo. Spoznamo, da smo soustvarjalci z Božanskim, z vso hitrostjo in odgovornostjo, 
vstopamo v peto hitrost oz. peto dimenzijo. Takrat smo sposobni udobno potovati skozi življenjsko 
pot in lahko pomagamo tudi drugim na njihovem potovanju. Opuščamo našo nižjo voljo in 
posvečamo našo pot višjemu namenu.

Kadar se odločimo, da se bomo sprostili in uživali v potovanju, odpremo okno in dopustimo 
Svetlobi, da vstopi. To je Vnebovzetje.

Veliko ljudi se boji in imajo napačne predstave o Vnebovzetju. (Veliko ljudi tudi napačno misli, da 
je to nečloveški poseg, ki se ne more zgoditi v kratkem času, ter je rezerviran samo za nadljudi – 
supermene- posebne izbrance). Nekateri mislijo, da to pomeni dvig fizičnega telesa. Toda temu ni 
več tako. Tako je bilo pred dva tisoč leti, ker vibracijski nivo človeka ni mogel prenesti frekvence 
Svetlobe. Toda zgodila se je evolucija človeka. Torej ne skrbite o tem, da morate zapustiti vašo 
družino. Nihče od vas ne zahteva, da odletite skozi okno. Skozi Vnebovzetje vi ostajate trdno in 
srečno na sedežu voznika pod vodstvom Vira, Boga, Kreatorja ali katero koli, za vas sprejemljivo 
terminologijo moči univerzuma.

Nekoč ni bilo mogoče dvigniti svoje frekvence in ostati v fizičnem telesu, sedaj je to mogoče. Večina 
ljudi, ki sedaj vstopa v Vnebovzetje, izbere, da ostane na Zemlji in služi človeštvu. Torej, če izberete, 
da boste ostali v vašem fizičnem telesu po Vnebovzetju, boste živeli kot do tedaj, ampak boste sijali 
in žareli z višjo vibracijo. Občutili boste radost, brezpogojno ljubezen in enost z vsemi. Zase boste 
ustvarili Nebesa na Zemlji.
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Bili boste v planetarni službi, na tak način, da vam osebne potrebe in želje ne bodo tako  pomembne, 
kakor vaša želja (namera, odločitev), da služite Vsemu kar je. (Ego se razširi in dobro človeštva, 
postaja naše lastno dobro).

Ko postajate Vnebovzeti Mojster, vaše misli in besede postajajo kreativne. Zelo boste mogočni in 
močni.

Da bi postali Vnebovzeti (da bi kompletirali šesto inicijacijo), je potrebno uravnotežiti karmo (51% 
karme) iz vseh naših prejšnjih inkarnacij (ustvariti osnovni nivo mojstrstva nad svojim fizičnim, 
emocionalnim in mentalnim telesom in dvigniti svetlobni kvocijent v sistemu štirih  ali petih teles 
na min. 80-83% svetlobnega kvocienta). Karma je poračun dobrih in slabih (dobro ali slabo, kot 
takšno, vidimo samo, če gledamo dualno ali drugače rečeno, torodimenzionalno-štiridimenzionalno 
zavestjo.) misli, besed in del, zabeleženih skozi vsa življenja. Posledice akcije iz nižje vibracije, 
mogoče ne bodo poravnane v tretji dimenziji, vse do zadnjega (pogojenega) življenja. Tako se zdi, da 
ni korelacije med našim življenjskim slogom in načinom kako se roka usode ukvarja z nami.

V  višjih dimenzijah moramo poravnati (uravnotežiti) vse dolgove veliko hitreje. Kadar je naša 
karma končno uravnotežena, dobimo instant karmo. To pomeni, da v kolikor imamo negativno 
misel ali izvajamo škodljivo (inducirano z nižjo zavestjo) akcijo, se bodo posledice takoj vrnile kot 
bumerang. Če se vam zdi, da  se niste v stanju izogniti ničemur v vašem življenju, bodite hvaležni. 
Dosegli ste instant karmo in imate možost vzdrževanja vašega računa v ravnotežju. 

Vsaka misel, čustvo, beseda ali akcija ima vibracijsko frekvenco, ki privlači dogodke, ljudi in situacije 
na isti valovni dolžini. Vse kar pošiljate navzven, se vrača nazaj in priskrbi zunanje okoliščine v 
življenju, ki se refleksirajo tako, kot se dogajajo navznoter. To nas spodbuja, da se pogledamo v 
ogledala, ki se nam postavljajo v življenju, da bi se spremenili in ne odražali.

Za to obstajajo tri točke:
1. Mogoče imate pogodbe iz prejšnjih življenj, ki privlačijo ljudi ali okoliščine nižjih vibracij. Te 

pogodbe se morajo spoštovati.
2. Morate se soočiti s težkimi situacijami ali ljudmi, da bi izpolnili vašo izbrano misijo ali usodo, 

zato veliki duhovni učitelji, privlačijo strašne traume – o tem pričajo življenja mnogih Velikih 
Posameznikov v preteklosti (Jezus Kristus)

3. Mogoče dobivate inicijacijski test. Veliko jih je na poti vnebovzetja izravnalo svojo karmo 
in gredo skozi te teste, ki so jih skreirali duhovni Mojstri zato, da bi okrepili šibke točke. 
Nam se zgodijo v obliki zahtevnih odnosov, finančnih problemov ali težav v službi. (Ko 
stopimo na pot Integriranega Planetarnega Vnebovzetja – popolno, celovito JAZ SEM 
Mojstrstvo, dosežemo s kompletiranjem 22. inicijacije. Torej z delom na svojem Integriranem 
Vnebovzetem Mojstrstvu, gre Mojster od šeste iniciacije potrjenega, osnovnega nivoja 
Mojstrstva na fizičnem, čustvenem in mentalnem telesu, proti višjemu nivoju Mojstrstva, ki 
se s kompletiranjem 22. inicijacije potrjuje v svojem visokem in za planetarni nivo gledano, 
najvišjem nivoju. Na tej poti posebej kreirani izzivi, omogočajo celovit psihološki razvoj 
Mojstra.)

 Da bi postali Vnebovzeti, moramo najprej dokončati svoje življenjsko poslanstvo, ki smo ga izbrali 
v tem življenju na Zemlji. (Za mnoge je Vnebovzetje šele delno izpolnjeno poslanstvo, po tem ko se 
odločijo delovati na Zemlji, nadaljujejo z izpolnjevanjem poslanstva.) Nekateri ljudje imajo notranje 
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znanje za delo na tem, zaradi česar so prišli na  Zemljo. Nekateri morajo z meditacijo pristopiti 
načrtu svojega življenja. Če nismo na poti življenjskega poslanstva, je potrebno z akcijo priti na pot 
življenjskega poslanstva. Včasih se je težko odločiti in začeti s spremembami, da bi lahko izpolnili 
poslanstvo, za katero smo se odločili preden smo se rodili.

Kadar pride do takšnih situacij, ne smemo negativno razmišljati, ampak moramo to sprejeti kot 
priložnost, da se utrdimo in se dvignemo na višji nivo. 

Z Vnebovzetjem se celo telo spremeni v Svetlobo (dvigne se vibracija), vključno z obleko, ki povzame 
vibracijo telesa.  Po tem se vrnemo v svoje fizično telo, da bi služili človeštvu na višjem nivoju ali pa 
ga zapustimo, da bi služili izven svojega telesa. (To lahko izberemo pred samim Vnebovzetjem – v 
času 6. inicijacije.)

V današnjem času na Zemlji, je dana velika možnost dviga vibracije v svetlobo, ker se dogajajo valovi 
Vnebovzetja. Visoka bitja, Arhangeli, Angeli in velika količina duhove energije so na razpolago, da bi 
nam pomagali.

Vnebovzetje dosežemo z sodelovanjem, malo ljudi postane Vnebovzetih v izolaciji. Zaprošeni smo 
prijeti za roke naše brate in sestre, da bi skupaj krenili naprej. 

Lahko smo blizu Vnebovzetja, celo prej kakor si to predstavljamo. Če želimo izkoristiti velike 
možnosti, ki se sedaj ponujajo za duhovni razvoj naše duše, se osredotočimo na našo željo in 
namero, da govorimo, mislimo in delamo vse iz najvišjih in najčistejših misli (Kristusove najvišje 
zavesti).

Mojster Koothoomi, Vnebovzeti Mojster pravi: » Če bi le vedeli tisti, ki so čistega srca in uma, kako 
so blizu vnebovzetju.«

Živimo v izrednem času. Nikoli prej v zgodovini človeštva ni bilo takšne možnosti za duhovni 
razvoj. Potujoč na valovih Vnebovzetja v tem življenju, lahko postanemo nesmrtni, lahko zapustimo 
val utelešenja, lahko postanemo Mojster Svetlobe, Vnebovzeti Mojster ( in aktivno sodelujemo v 
transformaciji Zemlje, ker se naša realnost ne bo spremenila sama od sebe. Mi smo ustvarili takšno 
Zemljo, ki je v tem trenutku okruten prostor. Naša odgovornost in privilegij je, da našo kreacijo 
transformiramo v Rajski prostor. Najbolje je začeti pri lastni, osebni transformaciji.

Diana Cooper


