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Palavras Iniciais

Por Papa Doc Ablurat

“A Lei dos Cincos

A Lei dos Cincos é um dos mais antigos
Mistérios Erisianos. Ela foirevelada
primeiramente para o Bom Lorde Omar e é
uma das grandes contribuições que vieram
de O Templo Escondido do Jesus Feliz.

A POEE aceita a Lei dos Cincos do Secto de
Omar. E a POEE também reconhece o
sagrado 23 (2+3=5) que foi incorporado
pelo Epíscopo Dr.Mordecai Malignatus, KNS,
em seu secto Discordiano, Os Antigos
Mestres Iluminados da Bavária (AISB).

A Lei dos Cincos diz simplesmente que:
TODAS AS COISAS ACONTECEM EM CINCOS, OU
SÃO DIVISÍVEIS POR OU SÃO MÚLTIPLOS DE
CINCO, OU ESTÃO DE ALGUMA FORMA DIRETA
OU INDIRETAMANTE RELACIONADAS A 5.

A Lei dos Cincos nunca está errada.

Nos Arquivos Erisianos existe um antigo
memorando de Omar para Mal-2:
“Eu descubro que a Lei dos Cincos é mais é
mais manifesta conforme eu presto mais
atenção.”

Por favor não use este documento como
papel higiênico o Nagas of Upper Burma diz
que Sol brilha de dia porque, sendo uma

mulher, ela tem medo de se aventurar fora
a noite.”

Principia Discórdia

Número 5 ! Chegamos ao número 5 ! Até
aqui Éris continua iluminando o nosso
trabalho e trazendo mais colaboradores
para nosso zine. Uma vitória do movimento
discordianista que está crescendo em nossa
comunidade com a Multicabala e o SHIMO
(agora também com seu informativo).
Parece que muitas pessoas estão cansadas
de verem o mundo sobre o prisma
cartesiano e se perguntam o que é
realmente a realidade e sse ela existe.
Desde que comecei a trilhar este caminho,
muitas coisas ocorreram e só tenho a dizer
que o trabalho tem sido gratificante e
trazido cada vez mais conhecimento,
mostrando-me que estou longe de saber
alguma coisa. Tendo que viver em diversos
túneis de realidade simultâneos e tendo que
gerir minhas múltiplas personalidades
(atualmente estou com 5, ora isto não é
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Tem uma arma apontada pra sua cabeça. Você sabe que

vai morrer. Tudo está em câmera-lenta. A bala já está

vindo em direção da sua cabeça. Antes mesmo da bala

encostar na sua cabeça, tudo para. Você vê o tal túnel

que todo mundo que quase morreu tanto fala. Parece

que o tempo parou... Você espera um minuto e nada...

Dois minutos e nada... Decide andar um pouquinho. Vai

andando pelo túnel. E vai andando. E continua andando.

E chega no fim do túnel.

Lá, você vê uma luz tão forte que cega seus olhos. E você

ouve o som de palmas. Muitas palmas. Aos poucos, você

começa a enxergar de novo. Você está num programa de

auditório, e o Diabo está com um microfone na sua cara e

te pergunta:

- Preparado?

Você pergunta pra quê.

- Pra saber se você vai pro céu ou inferno, ora! Que mais

te importa agora?

Você pergunta como você vai saber.

Go to hell...
Papa Duubhglas Juarezzz
duubhglas@gmail.com

interessante ?), as vezes confundo um pouco
o contexto e adentro em conceitos dos quais
muitos flutuam sem saber o que falo. Mas
apesar disso tudo continuo expandindo meus
horizontes em diversas universos,
atravessando diversas janelas de
singularidade. Acredito inclusive estar sendo
constantemente projetado no tempo, pois de
uns meses para cá tenho sonhado
constantemente num retorno no tempo, do
qual nesta viagem estou  revendo amigos
diversos em meus sonhos. Muitos diriam que
isto é uma manifestção de algum tipo de
saudosismo, mas o nível de realidade que
estou sendo submetido, gera  uma gama de
sensações (como o cheiro de madeira de
minha antiga sala de aula) e  me faz pensar
que as barreiras impostas pelos nossos
sentidos são unicamente barreiras impostas
por nós mesmos.  Estas viagens me fazem
conversar com pessoas, reviver situações e
mudar algumas coisas que aconteceram
naquele momento. Talvez o reflexo destes

atos estejam sendo sentidos em universos
paralelos a este nosso, mas algo realmente
está mudando, e as viagens estão se
tornando um constante. Numa delas voltei
para 1989 e vi que aquela época tinha sido
um momento interessante em minha vida.
Estava com 20 anos e vivia a época de
muitas dúvidas e descobertas. Eu só fiquei
triste num momento pois encontrei muitos
amigos que nunca mais vi. Muitos que na
época tinha uma grande ligação e
simplesmente hoje são recordações.

Dejavú !

Enquanto escrevia vi acabei de ter um
dejavú, pois bem mais uma prova de
minhas viagens pelas janelas de
singularidade, pois me vi escrevendo
exatamente este texto. Bom deixo vocês
aproveitando o novo Erisiano, e que este
número seja uma janela para o número 23
!

- Você pode escolher fazer a prova - o Diabo aponta pro

lugar onde acontecem as gincanas e passatempos - ou

responder a pergunta de ouro.

Você não se sente nem um pouco preparado pra participar

da prova. Escolhe a pergunta de ouro.

- Okey! Se você responder certo, céu, se não, queridinho,

cê vem comigo. Que rufem os tambores!

E os tambores rufam. Seu olho não para. Você olha pra

todas as direções procurando um jeito de fugir. Nisso, você

enxerga uma saída!

Você começa a olhar pros dentes do Diabo com um olhar

concentrado. O Diabo começa a olhar pros seus olhos, mas

você não para de olhar pros dentes do Diabo. Cada vez faz

mais cara de concentrado. Ele começa a ficar nervoso.

Nervoso. Mais nervoso. Daí, ele não aguenta e te pergunta:

- Tem alguma coisa nos meus dentes?

E você responde:

- Sim! Uma casca de feijão!

A platéia vai ao delírio! E você continua:

- Agora que eu respondi, posso ir pro céu?

- Maldito!

Moral da história: Os dentistas tinham razão: não importa

o quão foda você é, escove o dente depois das refeições.



A Modernidade surgiu como uma panacéia para

sarar todos os anseios da sociedade em torno dela
mesma e dos indivíduos que a compõe. Para a
modernidade, a ciência e a tecnologia seriam os
principais fatores de melhoria das condições de
existência da humanidade. Com isso, alguns fazeres
característicos de épocas históricas anteriores foram
sendo transgredidos. Algumas mudanças e quebras
de paradigmas podem ser percebidos com mais
freqüência do que antes. A estrutura social
tradicional foi, aos poucos, sendo transformada.

No entanto, ainda estamos um pouco
confusos para delimitarmos em que época histórica
estamos. Alguns autores falam que estamos na
modernidade, outros concordam que estamos numa
modernidade, porém tardia, há os que afirmam que
estamos na pós-modernidade e os mais progressistas
dizem que estamos além de tudo isso, na
supermodernidade. Enfim, dessa forma, por
concordar com todos eles em algumas questões e
discordar em outras, prefiro dizer apenas
contemporaneidade. Mesmo havendo inúmeras
divergências na discussão acerca da época histórica
em que nos situamos, podemos dizer que há o
consenso a respeito do fetiche norteador da
sociedade contemporânea: A INFORMAÇÃO!

Esse fetiche da informação, muitas vezes,
faz com que o indivíduo passe a atuar como um ser
alienado em um futuro wi-fi com total mobilidade,
garantindo seu “status informacional”.

Podemos admitir que o “futurismo” da
“tecnocultura moderna” transformou-se no
“presenteísmo” da “cibercultura pós-moderna”.
Comunicação desvinculada das coordenadas do
espaço-tempo universal através da internet,
ciberespaço, vírus, mega-coorporações, hacking,
vigilância, (ciber)-disciplina, nanotecnologia,
mudança genética, neuroquímica, cibercomunidade
e ativistas; todos os elementos da ficção científica
(moderna?) passam a coabitar a contemporaneidade

(pós-moderna?) antes mesmo que pudéssemos
prever.

O indivíduo da contemporaneidade,
confrontado com todas essas transformações
(transgressões) socioculturais, passa a adotar
inúmeras identidades leves, líquidas, fluidas e
infinitamente mais dinâmicas do que podemos
perceber nas sociedades mais próximas do sólido
(tradicionais). Essa polaridade entre ordem e caos e
afronta ao culto da personalidade, podem ser
referências a uma das conseqüências das drásticas
alterações econômicas, políticas e culturais a que se
submete a contemporaneidade.

Esse ambiente cultural fomentado pela
busca incessante da informação, privilegia também
a formação de indivíduos “marginalizados” (on the
edge), simpatizantes da “contracultura”. Indivíduos
inseridos nesse ambiente de alta tecnologia e caos
urbano, porém com inclinações ativistas e visionárias
que buscam “saquear” esse projeto da
contemporaneidade. Indivíduos que subvertem o uso
das ferramentas tecnológicas criadas pelo “sistema”
para diversos objetivos, como “invadir” ou blefar
com os sistemas informacionais de corporações
gigantescas que exercem grande influência sobre
parte dos campos da sociedade, substituindo até
mesmo os governos nacionais, passam a ser o
cotidiano das grandes metrópoles atuais, assoladas
pelo caos urbano, o crime, a poluição e a degradação
das relações sociais. Contudo, uma sociedade sedenta
de informação.

TECNOFILIA, TECNOFOBIA E FETICHE
POR JEFFERSON VERAS NUNES

jefinhoguitarra@hotmail.com
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GURDJIEFF

George Ivanovitch Gurdjieff nasceu no
distrito grego de Alexandropol (depois
Leninakan, hoje Gyumri), na Armênia russa,
perto da fronteira com a Turquia. A data de
seu nascimento é controvertida, variando de
1866 a 1877. Faleceu em Paris, a 29 de
outubro de 1949.
Mais tarde viajou pela América do Norte,
divulgando o seu trabalho. Escreveu livros
que hoje são considerados fundamentais
para o esoterismo:  “Relatos de Belzebu a
Seu Neto”, “Encontro Com Homens Notáveis”,
etc.   Criador de um sistema filosofico-
científico, que propõe o desenvolvimento
harmonioso do homem. Chamou este sistema
de Quarto Caminho,  para diferenciá-lo dos
três  caminhos tradicionais: faquirismo
(caminho do físico), monástico (caminho da
devoção) e psíquico (caminho da mente). O
seu método atua conjuntamente sobre todos
os aspectos físicos, emocionais e mentais do
discípulo.    0 “trabalho”, como chamava
Gurdjieff os métodos aplicados,
compreendem processos psicológicos
rigorosos  e treinamentos muito difíceis, que
incluíam até danças dervixes, com a prática
de posturas e técnicas respiratórias muito
complexas.      Gurdjieff propõe o
desenvolvimento dos corpos sutis dos
homens, através da autoconsciência integral.

O Erisiano
Equipe Técnica :
Editoração - Papa Doc Ablurat
Textos e Artigos - Papa Doc Ablurat, Jim Morrison,
Luther Blissett, Duubhglas Juarezzz,  Reverendo
John, Jefferson Veras Nunes, Mandrak, Albertus
Rabelais, Mestre Thiaguito, Mestre Shen, Frater T,
Carlos Alberto
Arte - Leonel Domingos, Duubhglas Juarezzz,  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 7oo. dia do Caos  de
3172 do calendário discordianista. Publicação
sazonal, quando Éris permitir !

“Ontem eu almocei com Deus e vi que ele
não era vegetariano”

São Jim Morrison Fala !

Carros em 3 minutos...



Divagações

Mandrake
mandrake777@bol.com.br

O mundo é feito de xamãs,
pessoas que criam e controlam a
realidade em que um grupo de
outras pessoas vivem. religiosos,
políticos, filósofos, cientistas,
artistas, etc. antigamente cada
xamã liderava sua tribo de sua
maneira. hoje o mundo é
constituido de uma imensa teia de
pessoas e comunidades interligadas
que por cambiarem suas crenças
torna impossivel esse sistema de
pilotagem da realidade causando um conflito entre os xamãs. inquisição, revoluções, guerras, tudo
por causa disso: o status de xamã do grupo.

Na nossa aldeia global varios grupos de xamãs coexistem tomando cada um criando seu
paradigma em que as pessoas deveriam possuir a liberdade de escolher em qual quer submergir.
Porém alguns xamãs não estão satisfeitos com isso e através de feitiços diversos aprisionam diversas
mentes a suas realidades particulares inibindo todos de buscar nas marés caoticas da informação o
mundo que querem viver. eles fazem isso desensibilizando as massas para a maré de informação,
catalizando uma mutação existencial em que todos retornam ao modelo reptiliano de pensamento
com as capacidades de um animal politico-social. esses xamãs são os cientistas cinzentos, os illumi-
nati que controlam inclusive o paradigma de valor no mundo (gerando o controle de qual facção
xamã impera no mundo).

os poucos illuminados que existem fora desses grupos estão perdidos e confusos tentando se
orientar através de seu modelo de economia informacional, para garimpar tesouros no fundo do
caótico mar da informação, onde nada é verdadeiro até que alguém o conceba como tal. isso na
verdade é esperado se enchergarmos a vida como um fractal em que de escala menor para maior,
apenas UM espermatozóide irá fecundar o óvulo e evoluir.

“A onda de conhecimento que passa por muitos é simplesmente ignorada
e abandonada como um calafrio de terror. Não ! Não ! Não ! Berra o
ímpio ! Não quero saber das verdades e dos conceitos, quero viver apenas
a minha tranquila vida ! Afasta de mim estas suas loucuras seu “ateu /
comunista / anarquista / perdedor” ! Volta para sua cova lamacenta,
coberta de imundícies ! O papa e a igreja irão me proteger de ti filho de
Satã !”

Extraído do SEGREDOS MARAVILHOSOS DISCORDIANISTAS E MAGICKOS
DO PEQUENO ALBERTO, Construído em Bits e Bytes
Por ALBERTUS RABELAIS

Uma Reflexão



Papa Doc Ablurat

Desde que venho estudado a estrutura
de nossa tênue realidade venho me
deparado com fatos que podem ser
chamados de singelos. Neste momento
que estou compondo estas linhas
diversos fenômenos visíveis e invisíveis
estão ocorrendo a minha volta. Um
exemplo disso é o conjunto de
radiações não visíveis : por exemplo
as transmissões de rádio, tv ou celular,
que estão me envolvendo diariamente.
Se eu tivesse a capacidade de captar e
processar estas radiações com meu
cérebro, não teria necessidade de
todos os aparatos eletro-digitais
existentes.

A mesma coisa pode ser afirmada com
relação a estrutura de nosso universo.
Quem não garante que não exista
radiações ainda não descobertas que
poderiam desempenhar diversos
papéis, positivos ou negativos ? Um
outro ponto é que somos
bombardeados diariamente com impressões
diversas, que nos fazem ter diversos tipos de
humores e reações. Somos tomados por diversas
cenas e fatos, opiniões e as vezes as aceitamos sem
questionar. Isto nos faz lembrar uma história Zen,
que dizia o seguinte :

“Um monge estava numa noite muita escura, cheio
de sede, andando perdido por um caminho. Num
determinado momento andando as apalpade-las,
vem encontrar um lago. Sofrego mergulha as mãos
na água e sacia o tormento que o tanto
incomodava.

- Que água fresca e maravilhosa ! – diz em
voz alta.

Cansado adormece logo em seguida, sendo
acordado pelos raios de sol da manhã. Ao
levantar-se vê que está numa bela floresta, e
visualiza o lago a sua frente, que para seu espanto

tem o cadáver de um boi morto dentro daquela
água que matara a sua sede”.

Mas será que somos como o monge ? Bebemos
diariamente a água que nos dão e não sabemos
que a mesma pode conter elementos que podem
nos prejudicar ? Nossa sede de saber pode nos
levar a prejudicar a nós mesmos ?

Vamos lembrar que estamos num processo de
estudo constante, desde que não aceitamos mais o
mundo cartesiano. Fomos jogados num
emaranhado inicial de conceitos e informações
que sem uma linha de estudo, nos levaria a um
ouroboros de conhecimentos, tornando nossa
jornada cada vez mais confusa. Este momento de
quebra é aquele em que vivemos os piores
pesadelos e encaramos de frente a nós mesmos.
Olhar para nosso interior é uma viagem muito

Caminhos do Discordiano
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complexa e muito frustrante, pois enxergamos
nossas deficiências e as máscaras que as
escondem. Quando começamos a remover nossas
defesas psicológicas, deparamos com nossa
insignificância e nosso verdadeiro eu.

Mas porque algumas pessoas resolvem enfrentar
seus demônios e sair  da comodidade da vida
comum. Imagine você ter uma bela casa, um carro
na garagem, filhos, trabalhar numa empresa
sólida, enfim viver uma vida tranquila. Um dia por
mais que vivamos como o jovem Sidarta no palácio
de seu pai, vamos conhecer algo que nos
incomoda. A morte, a velhice, que Sidarta viu,
para uma pessoa atual é uma dúvida ou um
sentimento de incômodo que o faz inicialmente
pensar o por que de sua vida.

Em muitos casos estes pensamentos levam a uma
tempestade na vida dos indivíduos. Inicialmente
há uma quebra de padrões, a negação de tudo,
uma fase em que tudo está errada, sem medidas e
sem limites. Depois desta fase vem um
arrependimento, seguido normalmente de uma
redenção religiosa, onde a maioria é tragada de
volta ou catapultada para um abismo, onde nunca
mais sairá. São Ordálias interessantes, já que
sempre as mesmas tendem a confundir e
desvincular o indivíduo de um caminho de
conhecimento.

Estes momentos, em que muitos se perdem, ou
então ficam em seus ouroboros pessoais, é crítico e
delicado, pois tem que existir alguém ou alguma
coisa que rompa este círculo. Podemos
exemplificar isto com o texto abaixo :

“João era um exemplar rapaz. Estudara e tirava as
melhores notas, sempre cumpria seus deveres
religiosos cristãos, era um exemplo para sua
comunidade. Um dia João descobre que seu pai
está com câncer e em poucos meses ele morre.
Suas preces, suas promessas de nada adiantaram.
Revoltado começa a se questionar sobre o sentindo
de sua vida, de Deus e de suas crenças que o
abandonaram. Começa a procurar respostas para
tudo aquilo, mira-se no exemplo de Jó (seu tunel
de realidade Cristão), mas acha tudo cada vez mais
terrível. O mundo é horrível e injusto, pois ele
perdera alguém que amara. Volta-se para a
religião, estuda todo o tipo de magia, começa a se
entregar a desvairos, sem lembrar o porque de
tudo. Um dia vê a luz e é salvo por Jesus, torna-se
um fervoroso crente. De bíblia na mão prega ao
vento, abomina os pecadores, mas no fim descobre
que seus pastores são verdadeiros fariseus, não
fazem o que pregam.
Para João não resta mais nenhuma esperança, ele
se torna um ateu convicto, materialista ao extremo
onde o objetivo de sua vida é viver intensamente
”.

Sabemos que este texto é meio lugar-comum, mas
podemos observar que João passou por diversas
fases e estagnou em sua fase materialista, pois a
mesma é cômoda e justifica todas as coisas que ele
passou e se desiludiu. Não queremos justificar
nenhuma religião, nem o misticismo exarcebado.
Apenas queríamos mostrar que João foi sacudido e
num determinado momento de sua vida, aconteceu
um fato que o fez repensar toda as sua existência.
Procurou em diversos caminhos, religiosos,
místicos e no final caiu no ateísmo. Interessante
neste comportamento de resignação é que em
muitos casos, a maioria das pessoas escolhe um
caminho como este e “volta ao início”.

O Símbolismo do Louco

O Louco do tarot é uma carta considerada como o
Coringa, e tem como interpretação comum, olhar a



nossa volta despreocupados e sem levar as coisas
na ponta da faca. Levar a vida como “O Louco” do
tarot é complicado para muitos, pois existem
diversas convenções sociais e políticas que
impedem este meio de existência. Desde pequenos
fomos criados para um mundo onde a conquista e
o querer fazem papel primordial. Temos que
“vencer” , mostrar troféus (títulos, bens,
propriedades), em detrimento de nosso verdadeiro
bem estar pessoal.

As válvulas de escape são os momentos de
descontração, a reunião social, o encontro para
realizar uma atividade comum. Existem os
pequenos delitos, pois fazem parte do contexto, e
criam um comportamento “revolucionário”.

Viver como O Louco, é muito, mas muito difícil,
pois requer que estejamos felizes com nós mesmos,
livres de qualquer desejo, ou então livre da prisão
do ego. O Louco não vive caçando “louros da
vitória” e sim buscando seus despreendimento e
seu entedimento das coisas.

São rotulados com os piores epípetos possíveis,
pois não vivem no mundo do cotidiano. Vivem num
estado de total despreendimentos, mas sem
esquecer seus estudos e seu caminho, procurando
livrar-se das convenções pavlovianas. Mas cuidado
em não confundir a despreocupação com
irresponsabilidade, como dizemos em Thelema não
confunda “faça o que tu queres, com faça o que tu
quiseres”.

No Discordianismo encontramos o caminho inicial
que nos leva a “quebrar o espelho da realidade”.
Apesar de ser visto como uma brincadeira, é um
caminho que nos leva através do humor em alguns

Pequeno Documento para
catalogação de Os antigos

avatares da discórdia

mandrake777@bol.com.br

São gulik a barata: nascido a muito tempo
seu nome era hermes, hoje é gulik. ele é
uma barata.

Éris a deusa do caos: deusa greco-romana da
confusão filha do nada criadora das coisas
que não existem.

Ánéris a deusa da ordem: irmã de éris. a
grande usurpadora que rouba todos os filhos
de éris, trazendo-os para a existencia.

A Grande Fuinha onipresente: criatura
extraplanar que voltara em 2012 para levar
consigo as almas iluminadas da terra.

Uri o unicórnio rosa invisivel: sagrado
unicornio patrono daqueles que conhecem os
segredos do mundo rosa invisivel.

Bob Dobs: messias da libertação humana
perante jeova-01. menstre supremo dos
slacks.

momentos, a repensar e recriar nosso mundo.
Mesmo que sendo tachados de loucos ou
inconsequentes, trazemos uma verdade, em que
nada é eterno, nada é como realmente parece ser,
e tudo passa de uma grande representação,
utilizada por nós mesmos para “balizarmos”
nossos sentindos e nossa “realidade”.

Por isso por mais cômico que pareça para alguns,
é o trabalho Discordianista que nos leva a decobrir
outras coisas, outras formas de estudo, levando
assim a um conhecimento maior de nós mesmos.

Nota : Só para a variar, este texto foi terminado as
11:23.
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O OLHO DO MAGO

“Invocação  Discordianista “

Invoco tí Éris, Deusa acima de todas
as Deuas, que traz a marca da
discórdia e é capaz de grandes

prodigios ! Olhe para este amontoado
de desejos e fraquezas e concede o

dom da sabedoria e
do discernimento !

Peço que afastes as armadilhas do
ego, que fazem tantos cair e me traga

a sabedoria composta do saber
oculto dentro de mim mesmo.

Mostre-me o caminho da iluminação,
afastando as ilusões e as mazelas

advindas da mesma.
Que tua maçã seja o símbolo da

derrtoa daqueles que me empurram
para o obscurantismo e para a vida

comum !
Maldito seja aquele que tente  apagar

o brilho da sabedoria e tente
promulgar cada vez mais o sono da

ilusão ! Que seja devorado por cães e
seus restos espalhados pelos 8 cantos

do mundo !

Salve Éris ! Salve Discordia !

“Se eu fosse me clasificar atualmente com uma

carta do Tarot, seria a do Louco, pois estou
completamente despreocupado com o que há a
minha volta, consciente de que o mundo é apenas
vontade e representação. Não me pergunte o
porque disso, mas apenas vejo sombras dos
verdadeiros indivíduos, mergulhados em máscaras
de vaidade e ego.

A vontade que tenho de rir destes imbecis é
enorme, já que vejo quão frágil são suas bases e
suas crenças. Na hora do desespero apelam para
todas as forças ocultas da natureza, pedindo
perdão e clemeência por suas vidas insípidas. Para
que isso ? Será que todos pensam que seus desejos
infantis representam alguma coisa ?

Diga-me o que você pensa agora, está preocupado
com suas pequenices e esquece que um
gargantuesco universo está lá fora, fazendo
fronteira com outros universos ?

O Louco sabe disso e vive despreocupado,
navegando num mar de singularidaes e de
paradoxos, rindo disso tudo.”

Papa Doc Ablurat



O ZEN SHIMONIANISMO prega a não presença de
TUDO, ou seja, NADA pois isso gerá contradição
exata para o movimento de Ping-Pong é a
consciência de que nossos atos são tão inúteis que
é melhor não tem consciência deles.

Esse NADA implica também em não ter Templos ou
Líderes, sendo uma Arte Livre de Liberdade a quem
ainda pergunta se esta liberto.

O ZEN SHIMONIANISMO busca:

1. Fazer do ZS uma Prática Diária, com uma não-
compreensão de si mesmo (perca-te a si mesmo) e
utilização de uma mente Multi-Polariada
2. Mudar o Movimento
3. Mudar o Tempo
4. Mudar a Vida

O ZS não é meditação passo a passo.
É o portal HotDogniano do Chaos, é a trilha da
Iluminação (FIAT LUX, POWER AND LIGHT).

Compreendendo isso estaremos livres como Pinto
no Lixo ou um Ganso Malhado Caolho num Lago!

O Enema Cerebral Correto surge naturalmente para
nossa paranomarlomélica percepção.

O ZS é melhor compreendido pela Vulvavisão!

RESUMINDO: O ZS permite ser um com a sabedoria
da Vaka Preta e de Onan e assim, sucessores
legítimos da iluminação dos ATARIANOS e
ARCADIANOS.
Então, a bolceta do tesouro se arreganhará e nos
serviremos à (repare na crase indicando o fim
desse longo discurso) vontade.

UMA VIVÊNCIA ZEN SHIMONIANA de Mestre Shen!

Para atingir o Nadistico você deve ficar umas 7
semanas sem limpar sua casa ou a você mesmo.

Logo estará num estado de Sujupiti Grunghik, ou
Apatia Total. Como você ao não limpar nada ainda
suja logo não terá pratos a usar e, impossibilitado
de se alimentar, você sentirá gradativamente o seu
corpo ficar cada vez mais leve, como se não tivesse
Nada. Nesse estágio você estará apto a sentir
ansiedade pelo Nadístico, mas não se preocupe: é
apenas fome!

Conforme o tempo passa e tudo se acumula, as
louças e roupas sujas e as contas que mesmo com
tua sublimação continuam a chegar por estímulo
exterior, você ainda deve se concentrar nos seus
estímulos interiores!

Mas logo alcançará o estado de Niilismo Prático
Não Financeiro, vulgo devedor, já que sua
percepção aumentará a ponto de desprezar
telefone, energia elétrica...

Por fim, fique na posição meditativa de Buda
Napoleonico e observe o Mundo a sua volta se
dissolver... dissolver...

Resultados da Vivência:

1) Você enxergará que chegou a seu objetivo: saiu
de Nada e chegou a Lugar Algum!

2) Observando tudo em volta você mui coisas, além
das roupas e louças e contas acumuladas

3) Você também observa, nessa posição, sua região
genital

O ZEN SHIMONIANISMO
por MAR Thiaguito e Mestre Shen
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Oi meu nome é Carlos Alberto, e
conheci o site através da publicação de
Frater Albertus que acabou me levando ao
plebe. Com isso, pela busca do
conhecimento, eu li artigos do site como “
O Erisiano”, não estou muito por dentro
da filosofia, mas pelo nome, diz muito do
que eu penso sobre varias coisas e fatos
de nossas vidas. Como o site abre espaço,
para nos leitores, aqui vai um pensamento que
tenho a respeito da existência de Deus que muitos
ao meu redor, amigos, familiares conhecidos em
geral, acreditam veemente no que a igreja
católica, principalmente, e outras igrejas como
protestantismo e suas variações pregam.

Estes meus pensamentos, guardo comigo
provavelmente desde adolescente, por volta dos 18
anos, e hoje com 25 anos de idade, nunca falei
com ninguém sobre tudo que penso muito das
vezes com medo de magoar um amigo ou até
minha própria mãe e pai (que são católicos).
Também, durante a adolescência, não tinha
certeza do que eu tinha formulado a respeito da
existência de Deus, por medo do que a própria
igreja católica “enfia” nas nossas cabeças,
historias sobre céu e inferno, por exemplo, um
peso na consciência de fato.

A conclusão sobre a existência de Deus,
chegou até a mim, quando reflito sobre fatos muito
simples, e estou certo de que é verdade, talvez
apenas a minha verdade, mas não abro mão disso.
Eu reflito muito quando estou sem sono deitado em
minha cama tentando dormir. Num dia desses,
numa noite de Lua cheia, minha cama fica na
frente da janela do meu quarto e tenho a visão do
céu e vejo a Lua, bonita, muito brilhante e parada
na minha frente. Em meu pensamento simples e o
conhecimento oriundo das aulas de Geografia e
Física que tive no período escolar, me pergunto e
respondo: Sabe de onde vem esse brilho, essa luz?

Ela é refletida do Sol. Simples a resposta. Tão
simples quanto pensar que essa Lua ilumina não só
a terra quanto os demais planetas do sistema
Solar, todo mundo sabe disso. A Lua é uma estrela,
todo mundo sabe disso. A estrela que nos vemos
bem pequena, um pontinho branco, pode ser uma
Lua em outro sistema planetário. Outro fato bem
simples e definitivo: o sistema Solar é uma grão de
areia, comparado com a imensidão do Universo.
Novamente me pergunto, que Deus construiu os
outros planetas? Quantos dias ele demorou para
tal fato? Neste planeta ele criou primeiro Adão ou
Eva?

Agora vem o que eu mais tenho certeza do
que penso sobre a religião católica, os 10
mandamentos de Deus. Sabe o que é isso? Não
passa de um código penal para aquela época onde
o juis era o próprio povo que tinha os
conhecimentos da tal pedra onde continha os
mandamentos. Era uma forma de conscientizar as
pessoas sobre os delitos que cometiam, onde quem
não compria com o que Deus tinha escrito na
pedra, iria lhe acontecer algum castigo ou algum
mal. Nos nossos tempos, as pessoas que seguem as
religiões que acreditam no Deus pai de Cristo
Salvador, seguem uma ideologia de vida daquela
época, como se não houvesse nenhuma mudança
daquele tempo pra cá. O que trouxe de bom do
inicio desta era cristã, pra mim, só a recontagem

EU NÃO SOU ATEU. DEUS É QUE NÃO EXISTE!!!

Por Carlos Alberto
canofx@hotmail.com



dos anos, se não eu  estaria escrevendo neste
documento a data do dia 21 de maio de 8012, sei
lá quanto tempo tem que começaram a contar.
Finalizando essa parte, nos temos que tomar como
base um “código penal” mais atual para tirarmos
nossas conclusões sobre nossa existência e deixar
de tomar como base um livro (Bíblia Sagrada) que
é muito antigo e originário de uma outra língua, e
já foi provado que quem traduziu, levou ao pé da
letra as metáforas existentes nos textos.

Outro fato bem simples foi o que eu vi num
documentário baseado no livro: E os deuses eram
astronautas? que ampliou ainda mais a conclusão
sobre a existência de Deus. Durante a Segunda
Guerra mundial, os EUA tiveram que fazer uma
base militar temporária na África  como um ponto
estratégico, neste local existia uma tribo que
nunca teve contato até então com outra raça
humana. Nesta base militar, os americanos tinham
como transporte seus aviões, que pousavam e
partiam trazendo e levando pessoas, mantimentos
etc. Os nativos, por nunca terem visto um avião,
achavam que os americanos eram criaturas
divinas por nunca caçarem e ter sempre algo pra
comer e por virem dos céus com seus aviões. Com o
fim da guerra, os norte-americanos tiver que ir

embora. Um tempo depois, voltaram e constataram
um fato curioso, a tribo reverenciava uma imagem
de uma avião feita de alguma forma por eles..

O povo que criou a existência de Deus, naquela
época, tinham a mesma forma de pensar como os
da tribo na África, eram imaturos ao ponto de
formular uma teoria em que diz que Deus é o
centro de tudo.
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