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Palavras Iniciais
Por Papa Doc Ablurat

Estudando textos, manifestações, movimentos, vejo que sempre
existe um mecanismo de proteção em nossa sociedade, desde
tempos antigos. Mesmo que eu falasse as mais cristalinas e
esclarecedoras verdades para um ou mais indivíduos, algum tipo
de negação surgiria por parte de alguém, ou de alguma
autoridade desta sociedade. Quando um elemento se comporta ou
fala coisas contra modelos existentes, os conceitos impostos desde
nossa tenra formação se fazem presentes. Desta maneira
conseguimos controlar o homem, e trnasformá-lo numa espécie de
mecanismo desta complexa máquina social em que vivemos.
Comentar sobre isso sempre gera a imagem de algum indivíduo
fora dos padrões, ou seja que não segue as regras sociais impostas
e aceitas por todas. Em pouco tempo aquele elemento contestador é isolado por diversos tipos de
profilaxias sociais : o preconceito, a perda de “direitos” como cidadão, a sua expulsão do grupo
do qual fazia parte, até seu total isolamento de seu meio. Parece que isto não ocorre no século
XXI, mas existem dversas formas de execração que levam o indivíduo ao ostracismo. A forma com
que certas coisas são tratadas e apresentadas ao homem moderno, são frutos de um estudo bem
profundo dos grupos que estão dominando as massas. O ato de contestar foi subitamente
substituído por formas mais amenas e de boa causa, pois diversos fantasmas foram montadas por
uma máquina de propaganda estatal. Hoje a influência do poder econômico reflete no que
chamamos de compra de personalidade ou status, pois os indivíduos estão cada vez mais
parecidos, formados não por uma conscientização de grupo social, mas por movimentos de moda
e padronização comportamental. A maneira de como as coisas são tratadas nos dias atuais são
superficiais e muito sutis, pois as ondas de informação agora afogam o indivíduo  a todo
momento. Antes não havia movimento nem diversidade de informações, agora temos um excesso
do qual a maioria dos grupos não as assimila.



“Wilhelm Reich foi para o inferno pois ousou
dizer que o homem guarda dentro de si uma
energia capaz de modificar sua condição e
operar milagres. A Inquisição moderna
acabou com ele pois o mesmo queria acabar
com a “normalidade” do mundo. Foi preso,

julgado e jogado numa prisão, onde morreu vítima de um
ataque cardíaco. Suas idéais nos dias atuais são consideradas
revolucionárias. Mais uma vítima da ignorância !

“Meu Mundo é Cáotico e
Fractalizado !”

São Jim Morrison Fala !

O OLHO DO MAGO
Os Grimórios medievais na sua grande

maioria foram escritos por Padres e
religiosos da Igreja Católica. Curioso que

aqueles que lutavam contra as forças
demoníacas, divulgavam as técnicas de

magia e do oculto.
Como poucos sabiam ler, estes segredos
continuavam nas mãos dos homens

santos e de poucos sábios. Caso alguém
deste círculo tentasse assimilar estes
conhecimentos, era considerado herege
e ia para a fogueira. Por isso todos os
livros eram considerados coisa do

demônio e quem se atrevia a ler era
compactuante com as forças infernais. A
Igreja realmente era sábia ! Mantinha o

poder assustando o povo em geral.

O Erisiano
Equipe Técnica :
Editoração - Papa Doc Ablurat
Textos e Artigos - Papa Doc Ablurat, Jim Morrison,
Luther Blissett, Frater Neonfaust.
Arte - Leonel Domingos e Robert Crumb
Quadrinhos - Leonel Domingos

Estamos aceitando trabalhos de cunho
discordianista, caótico, etc. Mande seu original
para erisiano@plebe.com.br. Pode ser texto,
desenho, podema, conto, qualquer coisa, o
espaço é aberto a todos.
Terminado de compor no 6o. dia do Caos  de
3172 do calendário discordianista. Publicação
sazonal, quando Éris permitir !



Se vivemos numa realidade cheia de coisas
fantásticas, devemos estar prontos para abarcar as
mais diversas situações possíveis. Se de repente me
deparasse com um alienígena ou mesmo um
intraterreno, o que eu faria ? Partindo do pressuposto
que estas duas criaturas existam e que possam estar
em nossa sociedade com algum propósito, qual seria
a minha reação com relação a este encontro ?

Estas indagações devem começar a serem feitas por
nós, pois a realidade em que vivemos é cheia de
meandros e falhas em sua textura. Algumas pessoas
se cobrem do véu do ceticismo e negam que qualquer
fato que abale as suas crenças não existe. Ao
contrário do que se diz nosso universo não é
cartesiano, nem um relógio e sim um conjunto de
eventos caóticos que interagem entre si, simulando
uma determinada ordem das coisas. Uma questão
de resolução deve ser aplicada, como por exemplo
Pinheiro em seu Ciberxamanismo cita :

Existem programas de computador que geram
gráficos especiais, baseados em fórmulas
matemáticas fractais, inclusive as mais famosas que
foram as que começaram a teoria dos fractais. Esses
gráficos fractais podem ser ampliados ou reduzidos,
mas a quantidade de informação é sempre a mesma,
eles nunca perdem “resolução”3. A realidade
funciona dessa forma.

E citando a nota 3 da página 24

Eles na verdade não são infinitos, o padrão se repete.
Porém em alguns casos o padrão é grande o
suficiente para que nos percamos na complexidade.
Talvez a realidade seja assim, caso em que a ordem
existe inerente ao conceito. Por outro lado talvez a
realidade seja um fractal de infinita complexidade
(literalmente) caso em queo caos é inerente.

O problema é que a nossa resolução do universo e
de nossa realidade, esbarraria somente em nossas
limitações ? Se tivessemos a capacidade de aumentar
a nossa resolução, poderíamos enxergar sutilezas
no universo ? Temos limitações óbvias a serem
consideradas em nosso trabalho, já que o homem
coloca antolhos racionalistas e agnósticos em seu
pensar. No caso  da ciência isto é feito de uma
maneira quase que diária e podemos culpar o século
XIX por ser o período de nascimento da ciência e da
intolerância científica. Muita coisa começou neste
século, mas a intolerância e o materialimo fanatizado
surgiram com uma força tremenda neste momento.
O homem materialista toma forma, como um dos mais
fanáticos pregadores de sua doutrina, se equivalendo
aos maiores  religiosos ortodoxos.

O materialista em nome da ciência prega uma
doutrina de não aceitar, que se reflete atualmente
em muitos meios e que guarda um ranço típico desta
época. Neste contexto é que nossa visão
discordianista e caótica vem contra e que derrubar
este tipo de pensar. A miopia causada pelo excesso

Materialismo Antropofágico

Por Papa Doc e Luther Blissett



de crença na ciência, é igual ao fanático religioso
que crê em outros dogmas, ditos espirituais e divinos.
O materialista é um produto interessante, já que sua
resolução não pode ser ampliada (acredita que seu
fractal é infinito), pois seus próprios dogmas o
impedem disto.

Este reducionismo tende a criar uma geração de
pensadores cartesianos, com medo de perder o status
quo adquirido pela soma de seus métodos de
escalada de poder. O novo sempre causou a queda
de padrões e abandonos de dogmas. Neste século
que vivemos transformações não só tecnológicas, mas
sociais, os indivíduos com este tipo de pensamento
temem que a divulgação de fatos e conhecimentos,
possam acabar com suas fontes régias. Apesar de
que a grande camada da população, está adormecida

numa capa de hedonismos e falsas liberdades
impostas pelas instituições. Tudo aquilo que fere a
visão ainda tradicional religiosa/política/social,
deve ser combatida e erradicada.

O homem não é livre e sim pseudo livre, já que
esbarra em parâmetros, normas e conceitos que o
grupo social do qual ele faz parte, criaram para
manter o status quo. Se saírmos deste círculo
estaremos cometendo o pecado da quebra de
paradigma e seremos automaticamente excluídos
pelo grupo. Não podemos realizar diversas coisas que
queremos, pois esbarramos na pequenez da visão
do meio social.
Este é o mundo em que vivemos, a nossa prisão de
conceitos e dogmas, aquela que devemos lutar para
sair.

I. O circuito da sobrevivência— Nele o homem aprende a se

aproximar do alimento e da segurança e evitar o perigo. Todos

os animais vertebrados desenvolvem essa reação. O Recém-

Nascido

II. O circuito emocional — Nesse circuito o homem aprende a

agir como animal político, com exigências territoriais. Todos os

mamíferos desenvolvem esse circuito.

III. O circuito simbólico — Aqui o homem se confronta com

símbolos para expressar o que quer e a habilidade de

manufatura de ferramentas. Apenas os seres humanos

desenvolveram esse circuito.

IV. O circuito social — Aqui o homem entra no âmbito de sua

cultura e da transmissão desta, além de um código moral

específico e inclusive etiqueta e normas tácitas de convívio.

Apenas o homem civilizado desenvolveu completamente esse

circuito.

V. O circuito hedônico — O homem encontra o prazer na vida.

Apenas poucos indivíduos no passado chegaram a esse circuito,

e eram mantidos as custas do trabalho braçal de muitos outros.

Os artistas hoje em dia dominam esse circuito.

VI. O circuito psíquico — Aqui o homem consegue alterar sua

programação básica e fugir dos padrões impostos a ele pela

visão mamífera ou social. Poucas pessoas dominaram esse

circuito, e poderiam ser chamados de Xamãs, no sentido

específico.

VII. O circuito mítico — Nesse ponto o homem passa a controlar

seu papel na evolução como um todo. As pessoas que chegaram

nesse circuito são chamadas de “Santos”.

VIII. O circuito espiritual — Aqui existe uma consciência

quântica da realidade. Apenas algumas pessoas dizem ter tido

experiências de oitavo circuito.

Os 8 Circuitos

Mentais de

Timothy Leary



Janelas de Singularidade



Arte - Leonel Domingos
Roteiro - Antonio Marcelo



 A Caosfera é a operação primária dos magos
caóticos e do Pacto Mágico dos Iluminados de
Thanateros(IOT). A Caosfera Física tem um vasto
campo de aplicação do qual apenas alguns serão
mencionados aqui: Meditação empregando a
Caosfera:
1. A Caosfera é um símbolo do Big Bang primário,
isto pode ser considerado como uma "explosão
congelada" ou até mesmo como uma "informação
congelada". Considere a Caosfera num estado
relaxado, usando o olhar fixo de 180* se você
preferir. Após um tempo feche seus olhos e medite
sobre os poderes de criação do Caos. Caos não é
desordem deixada sozinha na entropia, mas algo
como a soma total da incumbência de todas
possibilidades na existência e no não manifesto
como um todo. Desta forma você abrirá as portas
para um multiuniverso para você. 2, Proceda
como descrito acima simultaneamente meditando
nas advertências de Zarathustra: "Eu te digo: um
homem deve Ter caos ainda dentro dele para estar
apto a dar a luz a uma estrela dançante. Eu te
digo: que ainda tens o caos dentro de ti." Você
pode ter esta declaração lida alta para você por
um parceiro ou amigo durante sua meditação (ou
use uma gravação num cassete). A experiência
mostrou que isto irá elevará muito o efeito
descrito acima sobre o item número 1.

Carregando sigilos empregando a Caosfera:
Em lugar de outras técnicas de carregamento você
pode projetar a ativação do sigilo mágico dentro
da Caosfera; banimento (preferência pela
gargalhada) deve ser feito logo em seguida.
Depois vise esquecer a operação mágica num todo
tão completamente quanto possível para evitar
interferência na operação do sigilo pela ascensão
indesejada da consciência da operação dita/sigilo
e a atividade da censura psíquica inibitória
resultante.

Puxando energia empregando a Caosfera:
A ser realizado de preferência após a meditação
com a Caosfera (veja acima); considere a Caosfera
de uma forma muito intensa por algum tempo e

estenda suas palmas nesta direção. Agora feche
seus olhos completamente ou pela metade e sugue
os poderes do Caos pelas suas palmas enquanto
inalando; exalando, distribua a energia por todo o
seu corpo ou guarde-a no centro do Hara (aprox.
três dedos abaixo do umbigo). Você irá
provavelmente experimentar estas energias como
uma corrente quente ou fria, possivelmente como
uma leve sensação de formigamento.

Telepatia empregando a Caosfera:
Durante um experimento com parceiros
participando concentrem-se na caosfera (pode
também ser realizado com diferentes participantes
operando em diferentes localizações); observe num
estado muito relaxado as mensagens, informações
e/ou imagens surgindo de seu inconsciente. Magos
avançados irão achar que este experimento pode
ser realizado com sucesso até mesmo a grandes
distâncias até mesmo sem os praticante o
executarem simultaneamente. Pelo Caos (=pura
informação) não está restrita a espaço e tempo.

Projeção astral e sonhos lúcidos empregando a
Caosfera:
1. Usando a visão fixa de 180* considerando a
Caosfera até que você experimente uma forte
sucção emergindo da esfera e jogando você para
suas "entranhas psíquicas". Isto pode
freqüentemente até ser sentido como uma forte
sensação física. Se solte desta sucção e deixe seu
corpo astral emergir gradualmente. No início isto

Aplicações Práticas da Caosfera,
por Fra.: Neonfaust e traduzido por Frater Sauthenerom



deve ser praticado parcialmente, ie. a porção do
corpo astral extraída aumentando com todas as
tentativas posteriores. Além disso, você pode por
exemplo somente projetar metade de um braço na
primeira vez, o braço completo na próxima, etc.
Finalmente o corpo astral deve emergir
totalmente. Esteja cauteloso para que a projeção
astral tenha sua dedicação na prática durante
semanas ou meses para obter sucesso, dependendo
dos teus talentos pessoais e inibições.
Incidentalmente, a mesma técnica pode ser usada
para extração do doppelganger mágico, demônios
pessoais, etc. 2. Imediatamente antes de deitar
para dormir visualize a Caosfera tão
acuradamente quanto possível e continue como
descrito acima. Isto irá induzir tanto uma projeção
astral mais forte ou sonho lúcido ou ambos. Isto
tem provado ser um exercício extremamente
poderoso, mas é muito sugestionado que você só
tente isso após ter obtido reconhecimento
completo com a variante descria acima sobre o
item 1. (Se você iniciar com operações mentais as
chances são mais para que você irá muito em
breve tornar-se severamente disperso sem sequer
estando cientte do fato; isto pode por outro lado
inibir o controle dos poderes mágicos e poderia te
levar à obsessão). Você pode também querer se
levantar às 4 da madrugada e tentar este exercício
por alguns minutos antes de desmaiar novamente
no sono. Tome cuidado de anotar teus sonhos na
primeira coisa que fizer ao acordar na manhã
seguinte, NÃO - repito: NÃO! - confie unicamente na
sua memória.

Ativando psicogones/servidores do Caos
empregando a Caosfera:
Use a Caosfera como um "campo base" e "lar"
para os psychogones/ servidores caóticos e/ou
como uma forma de "plataforma de lançamento".
No caso do formador a Caosfera apresenta a si
mesma como uma bateria de poder de alto nível
receptor e acumulador pela qual você pode extrair
seus psychogones/ servidores caóticos dentro da
Caosfera como você faria com sigilos apara serem
ativados; além disso, a Caosfera irá se tornar um
portal para a Esfera do Caos para suas entidades
mágicas na qual (e da qual) elas irão se tornar
ativas de acordo com suas licitações. Carregando
objetos mágicos empregando a Caosfera:
Objetos mágicos como talismãs, amuletos, fetishes,

etc. podem ser carregados com o auxílio da
Caosfera firmando estes à esfera ou seu
semelhante durante um ritual, colocando os
mesmos abaixo deste, etc. enquanto dirigindo as
energias do Caos para dentro do objeto em
questão.

Treinamento do combate mágico empregando a
Caosfera:
Durante o treinamento do combate mágico a
Caosfera é particularmente atribuida como uma
bateria de poder fora do qual a pessoa magista
suga o Magis ou Mana. Além disso isto é usado
como um alvo de combate enquanto praticando o
kiai ou outros adversários choram e ates marciais
de téccnicas Chi. Da mesma forma, arremesso de
energia mágica, maldições, palavras de poder e
fortes afeições são lançadas enfaticamente dentro
da Caosfera aonde eles devem ser guardados para
uso posterior.

Carregando a Caosfera:
A experiência tem nos mostrado que a Caosfera
não necessita de carregamento especial por
rituais, etc. No lugar, o carregamento toma lugar
sozinho pela sua aplicação mágica. Você deveria
desejar incorporar "condensadores" mágicos de
fluidos ou sólidos (eg. Como usado para carregar
espelhos mágicos) isto pode facilmente ser
alcançado por desatando os segredos e
recolocando-os após preenchendo o condensador.

Como Divulgar o Erisiano :

O Erisiano pode ser baixado do site http://
www.plebe.com.br, na área de downloads. Você
pode imprimir/xerocá-lo a vontade e espalhar por
sua cidade, comunidade, grupo. Pode divulgar a
em listas de email e colocá-lo nos principais
servidores de P2P do planeta e sites diversos.

Nosso objetivo é passar uma filosofia que está aí e
as pessoas teimam em esconde-la sob o véu dos
dogmas e dos preconceitos. Esperamos que você
que esteja pegando o e-zine o divulgue e mande
suas opiniões e artigos para nosso grupo. Trans-
form-se num mensageiro do Erisiano e veja que as
coisas estão começando a acontecer.

“Faze o que tu queres  há de ser tudo da Lei”


