
MENSAGEIRO DA IGREJA DISCORDIANOSTA DA GALILEIA - NÙMERO II

Fale com o Erisiano - erisiano@plebe.com.br - Estamos aceitando trabalhos de cunho discordianista para a
divulgação da palavra de Éris - Terminado de compor no 28o. dia da Consequência  de  3171 do calendário
discordianista. Publicação sazonal, quando Éris permitir !

Ufos na Minha Vizinhança
Ultimamente o número de ufos que tem aparecido
em minha região tem duplicado, levando a crer
que estamos perto de algum acontecimento
importante. Sabemos que o Tsunami que varreu o
nosso planeta recentemente, foi um aviso para que
tomassemos cuidado com os diveros crimes contra

gaia. Sabemos que os Greys tem profundo interesse de dominar nossos governantes e
criar uma espécie de celerio biológico com nossa raça. Vamos observar bem os fatos
que estão ocorrendo a nossa volta e meditar a respeito dos diversos furacões, mudanças
climáticas, etc.
Acreditamos que exista uma invasão sendo perpretada por estas entidades com o
objetivo de desestabilizar o clima e criar um clima de pânico em nossos centros urbanos
e regiões naturais.
Todo o cuidado é necessário e devemos olhar a nossa volta para os sinais que são mais
do que visíveis. Neste nosso novo número do ERISIANO estamos iniciando um trabalho de
vigia e observação com relação aos UFOS. Sabemos que os alienígenas estão entre nós,
devido as diversas preparações ( reparem que diversas série de TV falam deste assunto,
ou seja há uma preparação para o fato ), e que a grande massa está sendo levada a
aceitar os aliens como uma realidade. Não se deixem enganar por tais subterfúgios ! O
objetivo é nos escravizar ! Sabemos que nesta história tem
dedo Iluminatti e tem todo um plano maléfico para acabar
conosco ! Eles são nossos inimigos e querem nos dominar a
qualquer custo, não importa como ! Cerremos as fileiras e
vamos combater estes inimigos da raça humana ! Lutem e
não deixem que a esperança os abandone ! Éris está
conosco e está nos apoiando nesta cruzada contra estas
monostruosidades ! Estamos num dos momentos mais
cruciais da raça humana e devemos alertar nossos irmãos e
irmãs planetários ! Aproveitem este nosso jornal e
divulguem a mensagem antes que SEJA TARDE DEMAIS !!!



Tremei pecador, já que não crês que tens o
poder de mudar a tua vil realidade, mísera e
incipiente ! Lembrai que existem aqueles que
ainda não viram o poder de Éris e rastejam
nas fossas abissais como vermes disformes !
Levanta teu pensamento para coisas nobres e
esquece que a tua porção humana ainda te
prende nos grilhões da terra !
Há um mundo lá fora esperando que você
saiba ver as coisas a sua volta, fugindo do
poço de mediocirdade que o cerca ! Larga
teus medos e atreva-se a pensar que podes
conseguir o que queres ! Lembre-se que São
Jim olha por você e quer te abençoar !
Aleluia ! Aleluia ! Laeluia !

São Jim Morrison Fala !

 “Tenho 67 anos de idade. Eu vivi sete décadas de
mudanças rápidas. Pratiquei o surfe em cada uma
das ondas do século XX com algum sucesso e
diversão. Nos anos 40, passei cinco anos no exército.
Nos anos 50, fui um jovem professor, quadrado, com
filhos, casa no subúrbio, bebendo martinis. Nos anos
60, fiz tudo o que estava na moda: me liguei, pirei e
só Deus sabe - me afastei de tudo. Quais eram as
alternativas? Desligar, não pirar, adotar um
conformismo cego? Os anos 70 foram a década do
prisioneiro político. Nixon colocou os dissidentes na
cadeia. Fui o primeiro a ir para a prisão, logo em
janeiro de 1970. Mais tarde, depois de Watergate,
chegou a vez da gangue de Nixon. Durante os seis
anos seguintes, assisti a meus perseguidores federais
vindo se juntar a mim, atrás das grades”.
Timothy Leary em entrevista à David Sheef - Rolling
Stone, 1987.

Timothy Leary



DOA-SE PINGOS !
Lindos pingos das mais diversas pelagens e cores.
Precisam de uma casa e de pessoas que os amem.
Vacinados, vermifugados e muito carinhosos !
Tratar com Tiberius no email :
erisiano@plebe.com.br !



Você já vagou alguma vez por sua cidade, meio que sem rumo ?
Parece bobagem mas esta atividade é uma das coisas mais
interessantes e que podem levar a você visualizar aspectos nunca
antes reparados no seu dia a dia. Todos nós vivemos numa rotina
sem graça de casa/ trabalho /casa e com eventuais fugas da
rotina tediosa e modorrenta, nos eventuais chopps com os amigos,
ou saindo com sua namorada/esposa/amante. Esta prisão imposta
por uma vida mecânica, faz com que fiquemos cegos para as coisas
a nossa volta presos pelo que Luther Blisset chama de Guarda de
Trânsito Abstrato, um mecanismo imposto pela sociedade a nossa
volta que controla a vida de todos, numa monotonia sem fim. A

maioria fica presa a um fluxo de trânsito das metrópoles e na arquitetura opressora das cidades.
Todos vão para o trabalho a mesma hora, almoçam a mesma hora e retornam para casa a mesma
hora, oprimidos em transportes coletivos ou então em engarrafamentos monstruosos em seus carros.
Se pararmos para pensar é uma vida sem graça esta !
Pensando nisto vamos tentar libertar vocês destas cadeias invisíveis e
que estão profundamente mergulhados desde de sua tenra idade !
Acorde um dia da semana e ligue para seu trabalho dizendo : estou
doente e vou ao médico. Imediatamente coloque uma roupa comum e
comece a andar inicialmente a pé e depois pegue um transporte
contra o fluxo, indo para aonde as pessoas estão saindo. Visite
parques, olhe as ruas, os prédios e o mais engraçado : veja as pessoas.
Você observará que seus rostos são iguais e estão vivendo como robôs,
numa ritual urbano e sem noção. Lembre-se que neste dia você está
fora desta massa, é um observador privilegiado e capaz de pensar no
ridículo disto tudo. Todos fazem aquilo vítimas de um sistema
metodicamente organizado, controlador que faz isto de uma maneira
tão sutil que chega beira ao assustador. O mais interessante é que no
dia seguinte se você não se cuidar será novamente levado para aquela massa informe, sorrindo para
seus colegas de trabalho, reclamando da situação que você não muda e agradecendo as migalhas
psíquicas, bem como os afagos em seu pobre ego. AHAHAHAHAHAH ! O pior disto é que você mesmo
entrou nesta roda e não quer sair !

Pendularismo Urbano
Por Papa Doc Ablurat e Luther Blissett

Arte : Robert Crumb

Então, já me sinto reduzido ao estado de puro arquivo
de Pierre-André Boutang, de folha de papel, e isso me
anima muito, me consola muito, e quase no estado de
puro espírito, eu falo, falo ...após minha morte... e,
como se sabe, um puro espírito, basta ter feito a
experiência da mesa girante [do espiritismo], para
saber que um puro espírito não dá respostas muito
profundas, nem muito inteligentes, é um pouco vago,
então está tudo certo, tudo certo para mim, vamos
começar: A, B, C, D... o que você quiser.
Gilles Deleuze - O Abecedário



Cara Cinza

No ano de 1166 A.C., um homem descontente conhecido
pelo nome de Cara Cinza, colocou na cabeça que o
universo tinha tão pouco senso de humor quanto ele, e
começou a ensinar que brincar era pecado porque
contradizia os meios da Séria Ordem. ``Veja toda a
Ordem ao nosso redor'', ele dizia.

Não se sabe como os homens daquela época puderam ser
tão ingênuos, dado que absolutamente ninguém pensou em
observar toda a desordem que os circundava e concluir o
extremo oposto. Mas, de qualquer forma, Cara Cinza e seus
seguidores começaram a viver a vida mais seriamente do
que a viam, e destruíam outros seres cujo estilo de vida
diferia do deles próprios. O resultado disto foi que a
humanidade vem desde então sofrendo um desequilíbrio
psicológico e espiritual. Desequilíbrio causa frustração, e
frustração causa medo, e medo torna a viagem algo ruim. o
Homem tem estado numa viagem ruim há um longo tempo.

Isto é chamado ``A Maldição de Cara Cinza''.

O OLHO DO MAGO
O Mago tudo vê e quer que você se
ilumine ! Se quiser receber
gratuitamente um mapa astral
elaborado pelo Mago, mande um
email para erisiano@plebe.com.br
com seu nome, local e data de
nascimento. Você receberá seu mapa
por email para imprimir e guardar !
Mande agora seus dados !!!!




