DUÁL
Kulcsszó: duál
(20 Hang-levélben, 6 oldal megjegyzésekkel, 12-es betűmérettel.)
Megjegyzések
1.
2.
3.

4.

Ahol értelmileg szükségét láttam, ott a kérdést is feltüntettem, ahol nem, ott elhagytam.
A válogatás a Hang lI. kiadásából van, aminek számozása helyenként hibás. A különböző kiadások leveleinek
beazonosításához a levélszám-azonosító táblázat jól használható.
A levélszám-azonosító táblázat útmutatással zip-be tömörítve a http://web-hang.hu/letoltesek oldalról tölthető
lel. Erről az oldalról letölthető egy rendkívül gazdag Cd is, amelynek tartalmáról a kihelyezett Cd borító hátoldalán
olvashatsz. Átlagos letöltési idő 8 perc.
A hírlevelet szabadon felhasználhatjátok mások lelki, szellemi épülésére.

6/432
Kérdező: Van duálpárja az embernek?
Ami pedig a duált illeti, hát bizony nincs duál. De ezt kicsit jobban meg kell magyaráznom.
Minden boldogságra teremtett lény a természetében hordja annak bizonyosságát, hogy
senki sem lehet egyedül boldog, mivel egyedül szeretni nem lehet. Általában mindenkinek
arra kellene törekednie, hogy olyan párt találjon magának, aki a mindenkire kiterjedő
szeretetre, vagyis a Velem való benső kapcsolatra segíti őt. Mivel szerepeket adok
enyéimnek, ezért előfordul olyan eset, hogy a mindenkire kiterjedő szeretetet valaki úgy
tudja lelki békében megélni, hogy nem köti le magát senkihez, hogy így lehessen
mindenkinek mindene. De ez a szerep ritka, és egyértelmű.
Ha az lebeg előtted, hogy olyan párt találj magad mellé, aki Hozzám, az áldozatos szeretet
forrásához jobban tud segíteni téged, akkor emellett kell hűségedet áldozatos szeretetben
megélned. Ha nem találsz ilyet, akkor e nélkül kell irántam való hűségedet áldozatos
szeretetben megélned. Tehát nem a duál, a másik a fontos, hanem a vállalt, szeretetben
megélt áldozat.
Sok baj és elválás származik abból, hogy a másikra teszitek a hangsúlyt, és nem a
mindenkire kiáradó áldozatos szeretet megélésére. Az ilyen élet boldogtalansága nem más,
mint az önzésnek szomorú gyümölcse, mely gyümölcsöt mindig mással akartok megetetni.
6/471
Kérdező: Leszületett-e a duálom?
A duállal kapcsolatban sajnos nagy tévedésben vagytok. Ezt most nem is tudom kitisztázni
benned. Hosszabb gondolkodás-átalakításra volna ahhoz szükséged, hogy megértsd,
mennyire nem lényeg ez a duál-kérdés. Sőt! Mennyire nem is igaz!
Most elégedj meg azzal, hogy Én magamra teremtettelek, és feltétlenül beállítom életedbe
azt és azokat, aki, és akik segíthetnek a Velem való egység elérésére. Ne akarj senki mellett
letáborozni. Szeretni csak az tud helyesen, aki SZABAD. Mindaddig, míg bárkivel is meg vagy
kötözve, ki vagy téve csalódásnak, békétlenségnek, s nem tudod jól megérteni azt az
igazságot, hogy a jóban az a rossz, a rosszban az a jó, hogy minden múlandó. Igen. A földi
élet iskolájában ez a legfőbb tantárgyak egyike.

7/529
Azok az alapok, amelyekre életedet építeni próbáltad, annyira áldatlanok, hogy egyszerűen
ilyen alapokra nem lehet jó épületet emelni. Először is ember embert képtelen boldogítani.
Másodszor, nincs duálpár. Harmadszor, Én nem vagyok arra való, hogy azoknak akaratát
teljesítsem, akik nem akarják az Én akaratomat teljesíteni. Annyit nyilván tudsz, hogy az Én
akaratom ez: "Aki állhatatos marad mindvégig, az üdvözül! Nem az, aki mondja nekem:
Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki az én Atyám akaratát cselekszi."
Azt is tudnod kell, mivel értelmedet azért kaptad, hogy tudd ezt: a szeretet a földön nem
élvezet, hanem áldozat. Azt is tudnod kell, hogy sem embert, sem Istent nem boldogíthatja
az a szeretet, amit kap, csak az, amit magában hord!, tehát az, amit ad!
9/745
Vigyázzatok! Nagyon veszélyes a duálpár-bélyeg gyors használata, mivel e mögött szinte
mindig az áll, hogy nem Én, hanem a megtalált, vagy nem megtalált duálpár az okozója
mindennek. Tévedésben vagytok! Nem fog boldogítani téged sem az, akiről most úgy
gondolod, hogy boldogítani fog. Éppen így, te sem fogod tudni boldogítani őt. Vagy Bennem
találja meg valaki boldogságát, vagy nem találja meg. Az ÉLET Én vagyok. És csak a boldog
élet nevezhető ÉLETNEK. A Nélkülem élt élet vagy haldoklás, vagy menekülés a haldoklásba.
De semmiképpen sem ÉLET!
9/749
Kérdező: Szeretném megtalálni a duál-páromat
Nincs duálpár! Illetve, mindenki duálpár, aki annak vallja magát. Szeretnélek megmenteni
egy nagyon káros csalódástól. Sajnos, az általatok hangoztatott duál-elmélet nagyon nagy
veszélyt hord magában. E veszély lényege az, hogy boldogságotok nem a Velem való
kapcsolattól függ, hanem a duálpár megtalálásától. Ez egy teljesen hamis, téves, ördögien
veszélyes felfogás! Szinte teljesen lehetetlenné tudja tenni az Általam vetett alapot, vagyis
azt, hogy Én mindenkit Önmagamra teremtettem, és éppen ezért az Istenszeretőknek
minden javukra válik, tehát bárki lehet duálpárja, míg a nem Istenszeretőknek minden kárára
válik, tehát szintén bárki lehet duálpárja.

10/801
Kérdező: 1. Duálok vagyunk azzal, aki a legkedvesebb számomra?
Gyermekem! Ha olvastad volna a HANG köteteket, akkor már tudnád, hogy olyan
értelemben nincs duál, ahogy legtöbben gondoljátok (HANG 6:432). Nincs olyan, hogy van
valahol egy duál, s míg azt meg nem találod, addig boldogtalan maradsz, s ha megtaláltad,
akkor megtaláltad benne és általa a boldogságodat. Ilyen nincs!
Olyan van, hogy az a duálpárod, aki Hozzám segít téged közelebb, s addig duálod, amíg ezt
teszi. Nincs olyan, hogy valakit az Isten valakinek teremtett! Isten mindenkit Önmagára
teremtett! Ez éppen a legjobb számodra és minden ember számára. Nincs ember a világon,
aki boldoggá tudna tenni akár csak egy kis állatot is. Hát még embert!

11/901
Kérdező: Tudhatom, hogy ki a duálom?
Nincs duálpár! Hidd el, hogy nincs! Csak vagyok Én, vagy te, és vannak emberek és
események, amelyeket arra kell felhasználnod, hogy Velem szorosabb kapcsolatod legyen.
Erről van szó!
11/964
Nincs Mester rajtam kívül. Nincs olyan, hogy különleges szeretetet hoztok a földre. Isten
mindenkit Önmagára teremtett. Nincs lelki, szellemi ikerpár. duálpár csak olyan értelemben
van, hogy mindenki duállá válik, ha valakit közelebb segít Hozzám!
13/1196
A duálszellemek fogalma azért veszedelmes, mert a valóságban mindenki lehet duálja a
másik szellemnek, ha segítő szándékkal szolgálja a közös CÉLT! ( Most nem térek ki arra, hogy
Isten oldaláról ezek meghatározott személyek, tehát gyakorlatban nem lehet mindenki. A ti
oldalatokról nézve viszont lehet bárki, aki Isten vezetése alatt áll.) A köztudatban viszont az
van, hogy ha valaki menteni akarja magát, gyarlóságát, akkor arra is hivatkozhat, hogy
gyarlóságáért a mellérendelt duálja is felelős. Sőt! Nemcsak fennáll a veszélye, de
gyakorlatban nem ritka jelenség az, hogy valaki bűnrészességet vállal annak tudatában, hogy
ő duálja annak, akivel bűnrészes.
17/1671
Kérdező: Van vagy nincs duál?
Bizonyos értelemben van, bizonyos értelemben nincs DUÁL!
Olyan értelemben van, hogy mindenki duálja annak a másiknak, akit állapotszerűen segít
Hozzám. Ilyen általában csak egy lehet egy ember életében (házastárs, jó barát).
Olyan értelemben nincs duál, hogy Isten választja azt ki, és a te Hozzám tartozásod az ő
magatartásától függne. Isten mindenkit Önmagára teremtett, és az, aki vállalja, hogy
állapotszerűen Hozzám segíti társát, az addig duálja, amíg ezt teszi. Te is csak olyan
értelemben lehetsz valakinek duálja, hogy állapotszerűen hozzám akarod segíteni társadat.
18/1767
Kérdező: Duálomról kérem a HANG véleményét.
Ma sokat hallotok a szellemvilág oldaláról történt információk alapján a duálokról.
Mérhetetlen károkat okoznak ezek az információk. Hol rövid, hol hosszú távon, de mindig
csalódásba torkoll minden olyan döntés, amely erre épít!
Értsétek meg végre! NINCS duál! Illetve mindenki akkor és annyiban duál, amikor és
amennyire Hozzám segíti embertársát, szellemtársát!
Vannak emberek, akik különböző átgondolt, vagy át nem gondolt okokból úgy döntöttek,
hogy egymáshoz kapcsolják életüket. Ha szándékuk tiszta, akkor áldásom kíséri e
kapcsolatot. Ha nem tiszta, akkor becsapták önmagukat is, a másikat is, amikor egymás
mellett döntöttek. Vannak szellemek, angyalok, akiket Isten segítőnek rendelt mellétek.

Ezeket hívjátok őrangyaloknak. Ezek sem nevezhetők duálnak, mert Isten akkor rendeli vissza
őket, akkor cseréli őket, amikor ezt jónak látja.
Az volna a jó, ha ezt a szót, duál, teljesen elfelejtenétek! Ez a szó nem az én találmányom!
Semmi közöm hozzá!
19/1828
Kérdező: "Duálról ismét! A "duállal" kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
Nincs duálpár olyan értelemben, hogy bárkinek is sorsa, tehát a boldogsága vagy
boldogtalansága bárkitől is függhetne! Van duálpár olyan értelemben, hogy senki sem külön
sziget, hanem mindenki valamiképpen része az egésznek, tehát minden hat mindenre.
Ez azt jelenti, hogy mindig az a duálpárod, aki itt és most segít neked abban, lehetőséget ad
neked arra, hogy Bennem növekedjél, és Felém közeledjél.
A házastárs sem duálpár olyan értelemben, hogy nélküle nem juthatnál közelebb Hozzám, és
a "legtávolabbi" ismerősöd is duálpárod lehet, ha szeretetben, az Én általam felkínált
szeretetben növekedésedet elősegíti. Mindenki csak addig duálja a másiknak, amíg ezt teszi!
Arról pedig egyenesen szó sem lehet, hogy bárki is közelebb kerülhet hozzád, mint
házastársad! A házastárs és a duál szinte soha nem azonos! Mindenki addig duálja a
másiknak, amíg segíti Felém, míg a házastárs akkor is házastárs, ha segít, akkor is, ha nem
segít.
Van tehát olyan, hogy a házastárs duál, de nem állapotszerűen az, míg mint házastárs,
állapotszerűen az!
Meg kell, mondjam, hogy sokkal többet ártott eddig a duál-fogalom nektek, mint használt. E
fogalom inkább bódításra való, mint boldogításra. Ha nagyon pontos akarok lenni, akkor azt
kell mondanom, hogy egyedül Én vagyok mindeninek az igazi duálpárja! Isten mindenkit
Önmagára teremtett ÁLTALAM, VELEM és BENNEM! Teremtményi szinten az és akkor a
duálod, aki és amikor ezt segíti benned. Állapotszerű duál Rajtam kívül nem létezik!
19/1890
Isten mindenkit Önmagára teremtett, és nem a másik emberre! Nincs olyan, hogy valaki tetszik, nem tetszik - valakinek duálja lehetne! Senki boldogsága sem függhet más ember
magatartásától, de mindenkinek törekednie kell arra, hogy saját boldogságát minél kisebb
nehézséggel, tehát olyan kapcsolatok kialakításával érje el, amely elősegítője és nem
akadályozója annak.
24/2355
Kívülről nem lehet senkit megtéríteni, sem eltéríteni. Nincs duálügy olyan értelemben, hogy
egyik ember felel a másikért! Isten mindenkit Önmagára teremtett, és ember embert
képtelen boldogítani, legfeljebb csak bódítani!
31/3160
Isten mindenkit Önmagára teremtett! A duál-elmélet gyökere az, hogy az emberalatti
világban megtapasztalható polaritásokat rávetítitek a szellemvilágra is. A szellemvilágban
mindenkit egyedül az a Szeretet boldogít, Aki az Isten. Ez a SZERETET irányotokban lehet

közvetlen (színről színre látás) és lehet közvetett (az égi lények való közvetlen kapcsolat).
Ennek értelmét és tartalmát fejeztem ki Máté 22; 29-30-ban.
34/3527
Kérdező: A duál kérdéssel kapcsolatban kérdezem a HANG-ot.
Olyan értelemben, ahogy az közöttetek elterjedt, nincs duál-pár! Nincs olyan, hogy
mindenkinek ki van találva valaki a földön, s mindenkinek az a feladata, hogy ezt a neki
kitalált, megteremtett lényt megtalálja. Ilyen nincs! Olyan van, hogy mindenkinek van
őrangyala, van védőszentje, gyakran nem is egy! Olyan is van, hogy két ember, akinek Én,
Jézus vagyok a LEG, segítik egymást Hozzám! Igen, mert Isten minden szellemi lényt
Önmagára teremtett, s azok, akik valóban szeretnek Engem, mindent megtesznek azért,
hogy küldetésüket (Engem, Jézust befogadni annyit is jelent, hogy küldetést vállalni!) a
lehető legjobban teljesítsék. Ennek teljesítésére a legkézenfekvőbb lehetőség az a másik
ember, akivel összekapcsoltátok földi életeteket.
Meg kell, mondjam, hogy az a sok elválás, amely ma jellemzi országotokat, nem duál probléma, hanem hit-probléma. Nem azért házasodnak az emberek, hogy Hozzám
kerüljenek közelebb, és nem azért vállnak el, mert különben nem kerülhetnek közelebb
Hozzám!
Az a felfogás, hogy valakinek van duálja a földön, akit végre megtalált, nagyon sok
csalódásnak lett már forrása. Az a felfogás, hogy Istenért kell mindenkinek élni, és azzal kell
összekötni életeteket, aki szintén ezt teszi, nagyon sok égi örömöt, békét tud megteremteni
az ilyen embereknek a szívében.
34/3583
Isten mindenkit Önmagára teremtett és Önmagáért tart létben. Tehát részben nincs duál,
részben pedig mindenki duál számodra, akit úgy ítész meg, hogy segítségedre van egyre
közelebb kerülni Hozzám, a te Jézusodhoz!
35/3680
Nincs duál! Isten mindenkit Önmagára teremtett! Aki nem magán belül, hanem magán kívül
keresi boldogságát, az állandóan csalódásoknak teszi ki magát.
40/4297
Kérdezö: Egy könyv, amely a duált képviseli, sugalmazott könyv?
A duál probléma úgy, ahogy általában gondoljátok, vagyis úgy, hogy már születése előtt
mindenkinek meghatározták a párját, nem felel meg a valóságnak. Isten mindenkit
Önmagára teremtett, és nyugtalan marad mindenkinek a szíve mindaddig, amíg Istenben
meg nem nyugszik!
41/4463
Kérdező: A 'duál' utáni vágy nem Istentől van?

Isten minden szellemi teremtményét a legnagyobbra, vagyis Önmagára teremtette! Isten
oldaláról a duál nem a teremtésnek, hanem a gondviselő szeretetének következménye.
Tükrei vagytok egymásnak! Csak embertársaitokkal kapcsolatban vagytok képesek olyan
önismeretre jutni, amely segít benneteket a helyes szeretet vállalására, kialakítására. Méltán
mondhattam, hogy ennek a helyes szeretetnek felismeréséhez az szükséges, hogy úgy
szeressétek egymást, ahogy Én, Jézus szerettelek benneteket (János: 13; 34).

