
Kedves Olvasó! 

 

Két lehetőség van: a világunk szabályok szerint működik vagy káoszban élünk. 

A bizonyítás nagyon egyszerű: 

Ha szabályok uralják a világot, akkor minden változásnak oka van és MINDEN történés csak a szabályok szerint 
(egyféle módon) lehetséges. A múlt egyértelműen meghatározza a jelent. 

Ha valaki azt állítja, hogy lehetséges olyan változás (történés) IS, amire nem vonatkoznak szabályok, akkor ő 
beengedi a világába a káoszt. Az ilyen változás bármilyen lehet, hiszen nem vonatkozik rá szabály. Ha bármilyen 
lehet, akkor bármikor, bárhol, bármi megtörténhet – éppen azért, mert nem szabályok szerinti a változás. 

Nincs köztes változat! 

Mivel a nem szabályszerű változásnak nem lehet megmondani, hogy milyen legyen, hiszen nem szabályok szerint 
történik, ezért a lehető legtágabb értelemben bármilyen lehet. Éppen ezért nevezem káosznak. Tehát káosz vagy 
szabályszerű világ – nincs köztes megoldás. 

----------------------------- 

A szabályszerű világban sorsa van mindennek és mindenkinek. A nem szabályszerű világról nem érdemes írni, mert 
egy ilyen világban tényleg bárhol, bármikor, bármi megtörténhet, hiszen a nem szabályszerű történésekre nem 
vonatkoznak szabályok. 

Akár hiszed, akár nem, a sors tudata a szenvedők reménysége. 

----------------------------- 

Ha elégedett vagy az életeddel és nem érdekel új filozófiai ismeret, akkor nem hasznos számodra az írásom. 

Ha azonban nem vagy teljesen elégedett az életeddel vagy nyitott vagy új ismeretekre, akkor az írásom hasznos lehet 
neked. 

Az írásom elsődleges célja, hogy segítséget adjon a világ értelmét keresőknek és a lelki sebektől szenvedő 
embereknek. Ez lehet egyszerű elégedetlenség, gyűlölet, harag, félelem, vagy bármi hasonló. 

Másodlagos célom, hogy filozófiai újdonságot mutassak a filozófiai érdeklődésű vagy tudású olvasóknak. A 
bemutatott logikám új megvilágításban mutatja a világot. 

Nem célom reklám- vagy marketing tartalom közlése, illetve pénzgyűjtés stb. Kizárólag a segítő szándék vezérel. 

Az írásom nem függ vallástól, politikától. A tiszta logikára építkezek. Egy logikai összefüggésrendszert mutatok be és 
erre építve néhány érdekes következtetést, majd néhány egyéb gondolat mellett bemutatok egy életszemléletet. Ez az 
életszemlélet gyökeresen új felfogás lehet a számodra. 

Ha bármilyen kétséged lenne, akkor gondolj vissza a bevezető gondolatokra. Elgondolkodtál már korábban azon, hogy 
szabályszerű-e a világ? Gondoltad volna, hogy ha nem szabályok uralják a világot, akkor csak a káosz lehet az 
alternatíva? Biztos vagy benne, hogy jól értelmezed a sors fogalmát? 

----------------------------- 

!!! Kb. havonta módosítom az írásom (gofate.eu). A fejlesztése a szabadidőm függvénye. 

Nevem: Kollár Zoltán 

Dátum: 2023. 01. 23. 


