
O ERISIANO
SOCIEDADE FNORDIANA DISCORDIANA - eD eSpECIAL FNORD

Palavras iniciais
Por Dark Night

To copiando o formato do O Erisiano do papa Doc por
que sim. Eu gosto de roubar coisas boas. Na verdade
eu falo roubar pra soar engraçado. Mas desde
quando roubar é engraçado?

Decidi fazer uma edição especial do O Erisiano por
que ideias boas deveriam perpetuar para o infinto e
o além do tempo.

Também por que tem alguma coisa no Jim Morrison
que me fez fazer isso. MALDITOS FELINOS!

A bebida também ajuda um pouco. Mas que diabos!
Devassa! Devassa!

Não que eu seja um bêbado, mas o pensador precisa
de um estímulo externo pra exaltar o que está
dentro. E tem mais uma garrafa de cerveja dentro do
freezer pra congelar as ideias.

Fnord! Fnord!

O TAO DO Discordianismo
Pra quem já leu o Principia Discordia consegue ver
uma clara ideia de quebrar os paradigmas
ocidentais. A lógica e o hábito de dar sentido a tudo
nos torna com o tempo prisioneiros de uma falsa
prisão. O Discordianismo por mais que seja uma
religião satírica e totalmente sem objetivo, acabou
transformando muitas mentes. Algumas foram
libertadas.

O Principia Discordia é um amontoado de textos,
parábolas, koans e aforismos que tenta explicar tudo
com nada. Originalmente surgida como uma Zine,
com o tempo se tornou uma espécie de “manual de
sobrevivência” para alguns malucos.

Dentro desse livro encontramos uma mensagem, bem
no finalzinho, em que diz que o Nonsense é a
salvação da humanidade. Mas que nonsense é esse?

O Zen e o Taoismo traz a noção de seguir o fluxo
natural das coisas, apenas observando. Parece um
pouco passivo demais, não? Essa é o equívoco que se
a mente ocidental faz . Aceitar é não entrar em
conflito.

SIGA O COELHO BRANCO

São Jim Morrison Fala!

O futuro é incerto e o fim está sempre
perto!
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Colocar conceitos e dar sentido em tudo é se fechar
numa prisão com limites estreitos. O Discordianismo
traz uma possível solução para essas falsas prisões.
Em certas circunstâncias é bem semelhante ao que o
Zen traz, em especial o Zen Rinzai. A solução para
esse dilema não é enfrentar as bordas, mas expandi-
las.

Tao literalmente significa “Caminho”. O Tao do
Discordianismo é expandir esses limites retirando as
grades das janelas, que são os conceitos. É muito
mais do que desconstrução, é uma forma nova de
enxergas as coisas sem precisar enfrentá-las como
animais selvagens em uma jaula. Como se retira as
grades? Obviamente com Nonsense.

O Nonsense tem um codinome: FNORD. Portanto O Tao
do Discordianismo é ver e usar o Fnord.

Esse texto faz parte da filosofia Zen Discordiana que é
o uso prático do discordianismo, que está sendo
desenvolvida pela Sociedade Fnordiana Discordiana
em conjunto ao Secto dos Zen Modernos da qual o
motto é: Sem Luz, sem Chá.

A PRÓPRIA MENTIRA
O jovem estudante de discórdia estava aflito. Sentou
em posição de meditação e começou a chamar por
São Gulik, que era seu mestre guia Zen Discordiano.
Fechou os olhos e perguntou mentalmente: “Como
faço para que eu possa ser cada vez mais uma pessoa
boa? Uma pessoa melhor a cada dia?”
Foi então que uma voz surgiu em sua mente: “Por
mais que me pergunte, a única resposta que posso
lhe oferecer, é a minha própria mentira”. A voz não
voltou a se manifestar. O jovem tinha certeza de que
era Gulik. Porém permaneceu sem a sua resposta.

O QUE SÃO KOANS?????

O Zen possui cinco escolas e uma delas é o Rinzai,
criada por Rinzai Gigen (? – 866 A.C) conhecido pela
prática de Koans como forma de introspecção. A
prática de Koans foi revivida por Hakuin Ekaku
(1686-1769) muito tempo depois levando a escola
Rinzai para o Japão. Hakuin também é o autor do
famoso Koan praticado no Discordianismo: “Qual o
som da palma de uma mão só?”.

Koans são afirmações ou diálogos com aspectos
absurdos, nonsense e aparentemente paradoxais. Por
esse carácter o conhecimento contido em um Koan
não pode ser acessado pela razão ou pela mente
ordinária.

O Zen possui muitas formas de manifestações e o Zen
Discordianismo é a nova forma de manifestação Zen.
O Zen, em especial o Rinzai, é incorporado no
Principia Discordia junto com outras sabedorias
orientais voltadas ao Caos, Absurdismo e Humor. O
Zen começa fazer parte do que seria chamado de
Discordianismo.
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BUSQUEM CONHECIMENTO

É tempo da chegada da era de Aquário. Não, espera...
Ou seria peixes? Eu não lembro. Estou confuso. Peixe
dentro do aquário ou fora?
Busque conhecimento.
E os alienígenas? Sim! Eles me disseram coisas. Coisas
que poucas pessoas possuem a maturidade para
receber. O preço do leite aumentará.

Busque conhecimento.

SUmir ou não sumir? Eis a quastão. Na verdade a
questão seria: fugir para onnde?

Nossas fasas prisões estarão em todos os lugares que
nós estivermos.

Busque conhecimento.

RESERVADO

pra quem?sei lá
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16. Tal é a história da criação do todo e que
um dia iria ser consagrado como o
Discordianismo.
17. A discórdia propagou sobre o Universo
procurando cada espacinho subquantico
inexistente.
18. A criação gerava e gerava o nada para
gerar o tudo confuso na sopa primordial do
caos.
19. A confusão estava estagnada nos anseios
de toda criatura que estava por vir.
20. Os jogos de incoerência era aquilo que
espelhos quebrados iria devolver e as grades
que iriam se por sob janelas.
21. Deus proclamou em verbo a sentença: “Os
iluminados sofrerão bug mental”.
22. E ai surgiu o paradoxo.
23. Deus abençoou o Universo em sete
dizendo: “Aquele que consegue se libertar,
obterá a iluminação sagrada da liberdade.
Nada neste Universo é absoluto. Nada neste
Universo é Verdadeiro. Tudo é permitido”.
24. E assim Deus lança o Dado de 23 milhões
de lados para o jogo universal do Universo de
sua mente relativa. Deus disse adeus dizendo
FNORD.
O Erisiano originalmente é um material do

Papa Doc, que por motivos descohecidos,

está discordiando em outras dimensões. Esta

edição é uma edição especial, usando o nome

do zine com conteúdos originais. A S.F.D

isenta de qualquer merda que vir a ocorrer

com as entidades supremas de Nébadon.




