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A személyiségadományozásra és a felemelkedésre való képességek 

kibontakozása 

 Létszakasz 
Tevékeny 

szellemhatások, körök 
Ön- 

azonosság 
Szemé-
lyiség 

Lehetőségek Képességek 
Személyesülés  
a halál után * 

1. 

a fogantatástól a szüle-
tés előtti pillanatig 

 
„emberi élet” 

fizikai főszabályozók nincs nincs 

• személyiségado-
mány fogadása 

• Igazító fogadása 

• végleges rendű 
lénnyé válás 

születés megtapasz-
talása 

nincs 

2. 

a születés pillanatától a 
személyiségkörbe kap-

csolódás előtti pillanatig  
[kb. 2 éves korig]  

 
„emberi lény” 

7 elmeszellem-segéd van nincs 

• isteniség felisme-
rése és istenimádat 

• erkölcsi ítélőképes-
ség világegyetemi 
szintjének elérése 

• Igazító fogadása 

• végleges rendű 
lénnyé válás 

• az első 5 elme-
szellem-segéddel 
való együttműkö-
dés 

• személyiségado-
mány fogadása 

 

meg- 
személyesülés 

 
(a gyermek- 
fogadó tano-

dákban, a vég-
leges rendűek 

világán) 

3. 

a személyiségkörbe kap-
csolódástól az Igazító ér-

kezése előtti pillanatig  
[kb. 2 éves kortól kb. a 
2133. napig (5. év, 10. 

hónap, 3. napig)] 
 

„emberi lény” 

• 7 elmeszellem-se-
géd 

• helyi világegyetemi 
Anyaszellem Szent 
Szellemének szel-
lemjelenléte 

• személyiségkör 

• Igazság Szelleme 

• az Örökkévaló Fiú 
szellem-gravitációs 
köre 

van van 
végleges rendű lénnyé 

válás 

• isteniség felisme-
rése és istenimá-
dat 
(együttműködés 
mind a 7 elme-
szellem-segéddel) 

• erkölcsi ítélőké-
pesség világegye-
temi szintje 

• az Igazság Szelle-
mének fogadása 

• Igazító fogadása 

újra- 
személyesülés 

 
(a nevelő- 

otthon- 
világon) 

4. 

az Igazító megérkezése 
után, de még a paradi-

csomi létpálya tekinteté-
ben meghozott pozitív 

döntés előtt 
[kb. a 2134. naptól (5. 

év, 10. hónap, 4. naptól)] 
 

„emberi lény” 

• 7 elmeszellem-se-
géd 

• helyi világegyetemi 
Anyaszellem Szent 
Szellemének szel-
lemjelenléte 

• Gondolatigazító 

• személyiségkör 

• Igazság Szelleme 

• az Örökkévaló Fiú 
szellem-gravitációs 
köre 

van van – 

• az Igazság Szelle-
mének fogadása 

• erkölcsi ítélőké-
pesség világegye-
temi szintje 

• végleges rendű 
lénnyé válás 

újra- 
személyesülés  

 
(gyermekként a 
nevelőotthon-
világon; vagy 
felnőttként a 

lakó- 
világon) 

5. 

az Igazító megérkezése 
után és a paradicsomi 
létpálya tekintetében 

meghozott pozitív dön-
tés után, de az eggyé 

kapcsolódás előtt 
 

„emberi lény” 

• 7 elmeszellem-se-
géd 

• helyi világegyetemi 
Anyaszellem Szent 
Szellemének szel-
lemjelenléte 

• Gondolatigazító 

• személyiségkör 

• Igazság Szelleme 

• az Örökkévaló Fiú 
szellem-gravitációs 
köre 

van van – 

• az Igazság Szelle-
mének fogadása 

• erkölcsi ítélőké-
pesség világegye-
temi szintje 

• végleges rendű 
lénnyé válás 

újra- 
személyesülés  

 
(a lakóvilágon) 

6. 

az Igazítóval való eggyé 
kapcsolódást követően 

 
 „halandói végleges 

rendű lény”  

• az Atya személyi-
ségköre 

• az Igazság Szelleme 

• az Örökkévaló Fiú 
szellem-gravitációs 
köre 

van van 
az emberi és az isteni 
elme teljes összehan-

golódása 

• az emberi-isteni 
kettős elme mű-
ködik 

• a Havona hét kör-
ének elérése 

• az Atya színe elé 
járulás 

nem 
értelmezhető 

7. 

a hetedik szintű szellemi 
rang adományozását kö-

vetően 
 

„a Legfelsőbb Isten  
személyisége” 

• a Legfelsőbb Isten 
segédkezése (a ta-
pasztalásban) 

van van 

az emberi-isteni kettős 
elme háromságivá vá-
lása: egyesülés a Leg-

felsőbb Lény 
tapasztalás által fej-

lődő elméjével 

• ki nem nyilatkoz-
tatott szférákon 
való örök szolgá-
lati megbízás 

• a Legfelsőbb Is-
ten elérése, tény-
legessé válása a 
halhatatlan lélek-
ben 

nem 
értelmezhető 

* Megjegyzés: A paradicsomi létpálya tekintetében meghozott negatív döntés esete nem szerepel a táblázatban. Itt ugyanis halál utáni személyesülési módról 
nem lehet beszélni. 


