
ERROR 23

FIGHT CLUB RESTART

Sua eZine Sensual
Sociedade Fnordiana Discordiana

Contos Discordianos
E muito mais
Nonsense para a sua
salvação

Abordagem Psiconauta
do Universo e outras
besteiras

FormasPensamentos
E a sua magia por trás
disso

Falta
Discordianismo
Na Magia?
Entenda porque
discordianismo
tem importãncia
na magia do caos

Isso e muito mais! Só aqui na sua
e-Zine Sensual

TELETUBES??

3184 YOLD

Crise no
Discordianismo?
Quero ver quem vai
ler essa merda.

Caos Não É
Bagunga
Entenda melhor o
conceito do que é
Caos,Ordem e
Desordem



ERROR 23
sua eZine Sensual de periodicidade

indeterminada
(por que depende da minha vontade)

UM OFERECIMENTO

Sociedade Fnordiana
Discordiana

POEE

S.I .K.D.E.M

IMPRIMA E REIMPRIMA O QUE VOCÊ QUISER
OS DIREITOS ESTÃO REVERTIDOS E DE PONTA CABEÇA.

NÃO HÁ NENHUMA LIMITAÇÃO QUANTO À VENDA DESTA
EDIÇÃO POR QUE NINGUÉM VAI COMPRAR ESSA MERDA

Creative Commons

3184 YOLD



TABELA CONTENTE



4 Error23

e-Zine

31 84

YOLD

DISCORDIANISMO
Claro que,como uma boa lei Discordiana,nós podemos fazêla
valer para um jogo de bebidas!
A Lei das Cinco Cervejas*!

1 . Se você começar a beber você deve beber cinco cervejas.
2. Se você beber seis cerveja, você deve continuar até 1 0 cervejas.
3. Se você beber onze, você deverá beber 1 5 cervejas.
4. Se você beber 1 6, deverá continuar até chegar em 23 cervejas.
5. Ou cair tentando.

*Ou qualquer veneno que você queira.

Traduzido do Metaclysmia Discordia
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O GRITO DO SILÊNCIO
O silêncio tem um som mais alto que o
grito do desesperado. Esse sim é o
preço de uma armação da plenitude
obscura de uma cumplicidade
harmônica.

Os que reservam o silêncio para si são
os de puro coração. Aqueles que
pensam que o silencio não diz nada
se engana. Às vezes o silêncio diz
mais que muitas palavras.

O silencio mental é a dádiva da
serenidade e reserva ao indivíduo a
paz mental e tranquil idade.

Por muito tempo o grito do
desesperado acordou os zumbis para
que pudessem comê-lo vivo. E o
sangue em suas mãos dizia para se
comportar como louco a beira do
suicídio.
Os heróis mais egoístas são aqueles

que cumprem com seu objetivo. A
mente mente. A carne que cobre
mais um pedaço de maldade é o
refugio dos desconhecidos.

O mau nunca é usado para o bem e
o bem nunca é usado para o mau.
O silêncio grita dores de pavor e
temor enquanto grito tem um
estrondo de mil sois. Os gritos de
dores são desesperadores, o
si lencio são acusador e gera
vingança.

O silencio derrama lágrimas
invisíveis e são trancafiadas em um
repúdio de dor e lamentação. Ao ser
l ibertado gera sangue. . . O sangue
escorre do escopo mais sanguinário
que uma guerra mundial já
presenciou.
Cuidado com os que andam em
silêncio.
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Tem uma arma apontada
pra sua cabeça.
Você sabe que vai morrer.
É inevitável.
Tudo está em câmera-
lenta. A bala já está vindo
na direção da sua
cabeça.
Seu cérebro explode e
espalha seus miolos por
todo o azulejo, mas,
era inevitável. Você sabia
que era inevitável.
Olha pelo lado bom: pelo
menos você não vai ter que
limpar os
azulejos.
Seu cérebro explodiu mas
você enxerga\ Não mais
os seus miolos
na parede.
Você vê o tal túnel que todo
mundo que quase morreu
tanto fala.
E existe uma luz no fim do
túnel. Com o humor que
você tá, você nem
pensa no trocadilho mais
óbvio de toda sua vi\ Quer
dizer, “existência”.
Parece que o tempo parou.
Você parece anestesiado, e
seus músculos
doem. Você espera um
minuto e nada\ Dois
minutos e nada\

Decide andar um pouquinho. E,
bem devagar, vai andando pelo
túnel.
E segue andando. E continua
andando.
E chega no fim do túnel.
Chegando lá, a luz, muito muito
forte, cega seus olhos.
E você ouve o som de palmas.
Muitas palmas. Muitas, muitas
palmas.
Aos poucos, você começa a
enxergar de novo. Você está num
programa
de auditório, e a plateia, nos
cantos, está eufórica, 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 é que você
vai saber.
— Você pode escolher fazer a
prova — o Diabo aponta pro lugar
horrível onde acontecem as
gincanas — ou responder a
pergunta de
ouro.
Você não se sente nem um pouco
preparado pra participar da
prova. Escolhe a pergunta de

contos discordianos
ouro.
— Okey! Se você
responder certo, céu, se
não, você vem comigo!
Que rufem os tambores!
E os tambores rufam.
E os tambores param de
rufar. Silêncio.
— Tem certeza?
A pista da gincana não é
nada atraente. Você acha
que tem certeza
e arrisca.
Qualquer opção é um
risco.
— Sua salvação depende
apenas de uma pergunta!
Só uma pergunta
e nada mais!
Você está desesperado,
mas seus músculos doem
tanto que você
não consegue agir feito um
desesperado.
Você parece anestesiado.
Sua sorte é que não dói
mexer os olhos, por que
você está tendo
uma crise nervosa, e olha
pra todos os lados num
misto de desespero
e agonia.
Você sabe que nem o
inferno pode ser tão ruim
quanto essa espera.

Mas, no que seus olhos
dançam freneticamente,
você vê algo.
Para tudo.
Sua feição está mudada.
Você tem uma estratégia.
“Precisa dar certo!”
E o Diabo abre ainda mais
o sorriso.

GO TO
HELL

Por Duubhglas Juarezzz
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E você encara os dentes
do Diabo.
E o Diabo fica meio
desconcertado, mas logo
diz:
— Pronto pra pergunta
derradeira? A última
pergunta?
E você não parou de
encarar os dentes do
Diabo.
E o Diabo é vaidoso e fica
realmente desconcertado.
E você continua encarando
os dentes do Diabo.
O Diabo começa a olhar
pros seus olhos, mas você
não para de
olhar pros dentes do
Diabo.
Cada vez mais
concentrado.
E ele fica cada vez mais
nervoso.
E te pergunta:
— Tem alguma coisa nos
meus dentes?
E você responde:
— Sim! Uma casca de
feijão!
O Diabo esfrega os dentes
com a língua. Ele acha a
casca de feijão.
Você respondeu uma
pergunta. E respondeu
certo.
A última pergunta. A
derradeira.
O Diabo percebeu que foi
tapeado. O Diabo teve que
dar o braço
a torcer.
Nem ele faria melhor.
— Certa resposta, merda!
Você dança fel iz, uma
dancinha de
comemoração! A plateia vai
ao delírio!

— Com licença, mas, qual é o caminho do céu?
— É só seguir a menina da produção. Maldito!
Moral da história: Os dentistas tinham razão: não importa o
quão foda você é (ou acha que é), faça sempre higiene bucal após as
refeições.
Observação importante: Essa é uma história besta. Não é uma
metáfora ou coisa parecida.

VIRADAS DE ANO

Sempre aquele momento do ano em
que temos que ficar olhando para
cara de gente que mental izamos o
ano todo queimando no fogo do
abismo infernal, mas nesta época
mágica nós damos tapinhas nas
costas.

Aquele momento em que o tio
barrigudo tira a camisa e você tem
que ficar olhando pra verruga
deformada de Chernobyl enquanto a
outra lá no canto desce até o chão
ouvindo músicas de procedência
duvidosa.

Enfim, fim de ano é um rito sacro em
que quase 1 00% das pessoas fazem.
E a virada de um discordiano?

Vira, vira, vira, vira, vira VIROU!
Acabou espaço.
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Cagada cósmica
Entre duas terras se escutava alguns
ruidos estranhos. Era bem mais que um
ruido, era apenas uma das máquinas de
acoplamento emperrada numa pedra.
- João! Pega por trás e tenta empurar
forte.
- Não vai danificar o escapamento?
- Não. Essas coisas nao são projetadas
para serem frágeis.

Então pegaram forte e conseguiram
desemperrar o equipamento de
acoplamento usado na expedição no
planeta XB2305.

Após a primeira desatolada
extraplanetária, João disse pro Eduardo,
seu companheiro de exploração:
-Cara, to sentindo uma coisa estranha.
To ruim.
- O que aconteceu?
- Deu ruim... Deu ruim!
- Mas que tá pegando bixo?
- Preciso cagar! Preciso cagar!
- Mas na roupa! É pra isso que serve a
roupa pow!
- Coisa nojenta. Mas você tem razão. Já
to fazendo.
- Que nojo cara. Você conversa
enquanto caga.
- E o que você acha que eu estava
fazendo quando disse que nós iríamos
fazer a expedição? Todo mundo fala no
whatsapp Cagando.

Descuple por fazer você ler essa merda.

A Criação
Todas as formas de vida sobre a terra,

incluindo nós próprios, foram criadas
numa época além da compreensão

humana. Existem infinitas
dimensões, e o planeta Terra faz

parte apenas uma dela. Todos
os planos habitados do
universo não passam de
meras colônias governadas
por Seres Superiores,
indicados para tomar conta
de cada uma delas. Forças
alienígenas, inexplicáveis
através de palavras
governam tenazmente
através de tênues  porém
indestrutíveis  fios de tecido
estelar. Desde o mais tenro
dos tempos a Data Final de
todos nós já está decidida.
Os alienígenas sempre
querem impedir os males e
não podem, ou podem e não
querem, ou não querem e nem
podem, ou querem e podem.
Tratandose deles, tudo é
relativo, mas nada subjetivo. A
subjetividade deriva
inteiramente da inspiração
necessitada para os caminhos da
salvação. Essas truilhas são
abertas unicamente pelo
Submarino Amarelo. Esses Seres

são muito mais do que uma força
superior. Eles decidem tudo o que

acontece conosco, mas ao mesmo
tempo não decidem nada, pois o

príncipio essencial da corrente de energia
propagada por eles é de que não existe nada

acima de nós mesmos. O Ser Superior
designado para tomar conta da Terra chamase
Abahh. O nome de Abahh nunca deve ser
proferido de forma errada.

REFUTE TODOS
COM UVA
COUNTDOWN B
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ABORDAGEM
PSICONAUTA

Claro que a abordagem é algo
mais amplo. Simplesmente é!
Se fosse arranjar uma definição
para viagem mental, óbvio que
seria Psiconagem. Aquele que
viaja em sua mente percorrendo
os confins de uma mente, eu
talvez seja perturbada, é um
psiconauta.
Em busca do nada com
pensamentos sem sentido, igual
estou fazendo aqui. Mostardas
na camisa! Isso! Mostarda na
camisa é quando há distração.
Para manter a mente ocupada
basta criar. Para criar basta
usar a imaginação.
Psiconautas do Universo
paralelo em busca de
diversão!
Todo Discordiano
busca a zoeira em
forma de comédia
Nonsense, o sem
sentido. Contrariar
a própria rel igião é
ser discordiano.
Bugs mentais,
jogos bugados,
confusão, paradoxo,
cachorro-quente nas
sextas feiras,
chocolate, cerveja e
Fnord.
Fnord é tudo e nada
ao mesmo tempo. É o
que existe e inexiste ao
mesmo tempo. Fnord é a
razão de tudo e do nada. A
água é molhado por causa de
Fnord e o mercúrio não molha
por causa de Fnord. Cantores
de Heavy metal cantam heavy
metal por causa da existência
de Fnord. A zoeira é Fnord.
Bazinga! !
Confundir é quebrar a barreira

dos cem metros rasos que o seu
cérebro faz. . . Em busca do
padrão. Discordianismo é o
obstáculo nesses cem metros. A
cada caída se ouve FNORD aos
ventos.
Os mistério da vida se traduz em
algo mais profundo que a razão. . .
Os textos sacros do
discordianismo são feitos pelos
psiconautas. Os psiconautas são
fonte de fonte. Eles são fontes.
Fontes são eles. Fontes de fontes.

CICLOS CÍCLICOS
Um ato de repetição se torna
um ciclo que pode se vicioso. O
que faz algo ser cíclico? Não é
tarefa fácil.
O ciclo é a auto sustentação. Se
deus foi um programador ele
usou as ferramentas de
computação para as coisas se
autogerarem e assim criar a
independência. O que
diferencia nós de meros NPC’s
é o livre arbítrio,a imaginação e
a Vontade.
Aquilo que começa,termina e
retorna é um ciclo. O tempo
varia. O retorno pode parecer
infinito e assim classificar
como não cíclico,mas tudo é
cíclico. O homem só perceberá
essa lei quando veres pelos
próprios olhos. O erro é cíclico
até que encontre o erro e mude,
então o ciclo continuará,mas de
forma diferente. O erro é um
bug.
Mudar é transferir o ponto de
chegada. O ciclo não
necessariamente é circular.
Pode ser espiral,curva,
quadrada,triangular,uma
cadeia de anéis que se
intercruzam... A complexidade
varia com as mudanças ao
longo do caminho.
O homem tenta nunca chegar
ao ponto de partida criando,
mudando e assim continuar até
chegar no ponto mais longe.
Quando cansa,regride e
começa tudo de novo. Isso é
exaustivo,mas é a lei.
Temos a maldição do ciclo e a
bênção do ciclo,pois com o
ciclo podemos ter a chance de
recomeçar se algo der errado.

Para tudo se direciona à mente. . .
lá está o poder. Psiconautas
abordos! Apertem os cintos!
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KOAN
................... PACIÊNCIA

Um velho sábio em posição de
meditação foi abordado por um
jovem que interrompeu o velho
sábio que estava em posição de
meditação da qual foi interrompido
por um jovem que interrompeu o
sábio.
O sábio foi interrompido com uma
pergunta que o jovem fez ao sábio
que estava em posição de
meditação.
- Por que a paciência do mundo
não é mais tolerável.
O sábio monge budista olhou para
o jovem e respondeu calmamente.
- Quem come X-salada tem mais
fome que alguém que come
caviar?
O jovem respondeu que não.
O monge então lhe fez outra
pergunta;
- O que acontece se um gato cai
do telhado?
- Ele cairá de pé no chão.
- E a paciência? Se cair, o que
acontece? (perguntou o sábio)

Eles me perseguem! Sempre!
Sempre! Sempre! Me perseguem
quando acordo, me perseguem
quando diri jo, me perseguem quando
vou trabalhar, me perseguem quando
estou cagando. . . Eles me
perseguem! Eles me perseguem!! !
Fazem-nos pararem de me perseguir!
Twitter! ! Deve ser meu twitter!
Preciso perder alguns seguidores. . .
Preciso. . Preciso. . Preciso cagar!
Será que eles vão estar lá?!
Caguei. . . Eles não estavam lá. . .
Ainda bem. Quando eles me
perseguem no banheiro eu demoro o
triplo do tempo. Eu fico nervoso e o
troço não sai.
Porque me perseguem.. . O MEU
DEUS!! Uma borboleta tinha pousado
no meu ombro. . eu estou escrevendo
isso na lanhouse. Eespere! Minha
cidade não tem lanhouse. Onde
estou! !??? Preciso sair daqui. Preciso
sair daqui. Preciso sair daqui.
COMO VOU SAIR DAQUI??! !
PARA ONDE EU VOU?!!
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui.
Consegui sair. . . Estou no celular.
Preciso encontrar um ônibus. . São
9:21 pm.. Droga! Meu celular está
com 5% apenas. Preciso achar um
lugar pra carregá-lo. Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
PRECISO!
Parei num posto. . . O que é aquilo. Lá

DELÍRIOS DE UMA MENTE
TRANSTORNADA

SEMPRE
TENHA UMA
SEGUNDA
INTENÇÃO

PARA CASO
DA PRIMEIRA
FALHAR!
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Eles me perseguem! Sempre!
Sempre! Sempre! Me perseguem
quando acordo, me perseguem
quando diri jo, me perseguem quando
vou trabalhar, me perseguem quando
estou cagando. . . Eles me
perseguem! Eles me perseguem!! !
Fazem-nos pararem de me perseguir!
Twitter! ! Deve ser meu twitter!
Preciso perder alguns seguidores. . .
Preciso. . Preciso. . Preciso cagar!
Será que eles vão estar lá?!
Caguei. . . Eles não estavam lá. . .
Ainda bem. Quando eles me
perseguem no banheiro eu demoro o
triplo do tempo. Eu fico nervoso e o
troço não sai.
Porque me perseguem.. . O MEU
DEUS!! Uma borboleta tinha pousado
no meu ombro. . eu estou escrevendo
isso na lanhouse. Eespere! Minha
cidade não tem lanhouse. Onde
estou! !??? Preciso sair daqui. Preciso
sair daqui. Preciso sair daqui.
COMO VOU SAIR DAQUI??! !
PARA ONDE EU VOU?!!
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui. Preciso sair daqui.
Preciso sair daqui.
Consegui sair. . . Estou no celular.
Preciso encontrar um ônibus. . São
9:21 pm.. Droga! Meu celular está
com 5% apenas. Preciso achar um
lugar pra carregá-lo. Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
Carregar! Carregar! Carregar!
PRECISO!
Parei num posto. . . O que é aquilo. Lá

atrás. . está escuro. AAAI I I I ! ! Um
pônei cor de rosa! !
SAI !SAI !SAI ! SAI !SAI !SAI !
SAI !SAI !SAI ! SAI !SAI !SAI !
SAI !SAI !SAI ! SAI !SAI !SAI !
Preciso sair daqui. . preciso sair
daqui. . . Como vou sair daqui? Eles
me perseguem por todo lado! Como
paro isso?! Como?! Já sei!
Agora sim. . . a arma. . . a arma que era
dos meu avós. . . Assim termina a
narrativa. Adeus seus demônios! ! !
Espera! De onde veio essa arma. .
Ela não funciona! Como paro isso?!
Nada funciona pra mim. . . Onde
estou? A rua, a luz! O caminhão!
Aquele caminhão! Vou pedir carona
com ele!
. . .
Ele vai me dar carona pra casa ele
disse.

DELÍRIOS DE UMA MENTE
TRANSTORNADA
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MAGIA OCULTA
Nós todos estamos
pensando. Constantemente,
quando levantamos, quando
escovamos os dentes,
quando tomamos café, no
almoço, no trabalho, quando
estamos dirigindo, quando
estamos dormindo.
O pensamento normalmente
é descontrolado e pode
chegar em estados
perturbadores. O mago
iniciante aprende a dominar
essa loucura.
Nesses pensamentos surge
uma coisa que chamamos de
Formas-Pensamentos, que
são literalmente uma forma
criada por um pensamento.
Quando esse pensamento é
recorrente, ela se torna uma

especie de obsessor que
rodeia e permeia o indíviduo
ou o local onde ela foi criada.

A forma-pensamento é objeto
de estudo e muito praticada
na Magia do Caos com os
chamados Servidores astrais.
A forma-pensamento quando
bem planejadas, nos seus
detalhes e na sua função é
uma ferramenta úti l para o
mago. Também existe
formas-pensamentos quando
oramos, recitamos hinos e
cantamos. Uma forma-
pensamento bem definida e
clara é quase pura, no
sentido de nao haver desvios
ou contaminações de ideias

confusas.

Você talvez não acredite
nessas baboseiras, mas
que existe efeitos dos
pensamentos sobre você e
sobre os ouutros, isso
existe. O que seria um
meme? De onde surge a
reação de uma memória
ou ideia jogada para o
ouvinte? Reações
estimuladas por estímulos
externos e muitas vezes
inconscientemente.
Mas enfim. . . Só sou um
louco obcecado por nudes.

TODO CAOTE DEVERIA SER DISCORDIANO???
Caoismo é uma nova
vertente da magia
moderna que atrai
muitos olhares curiosos
e incautos seduzidos
pela aparente facil idade
desse sistema. Adorar
figuras fictícias?
Inventar títulos? Coisa
de Discordianos? Nem
sempre.

Não existe uma regra
definitiva de que todo
Discordiano seja caoista
ou que todo caoista seja
discordiano. . . Mas
deveria?
A resposta é sim e não.
Pois. . .

Na comunidade caoista
já pude observar
ocasiões em que a
pessoa leva as coisas a
sério demais, não
entendendo sarcasmo,
humor, etc. O
Discordianismo não
compreendido por todos
e muita gente dogmática
vai pro caoismo em
busca de sei lá o que,
mas quando é falado de
alguns paradigmas meio
nonsenses esses não
compreendem e
acabam tendo uma
visão distorcida.
As grades existem,
ninguém é obrigado a
tirar, mas quem quer

tirar precisa usar as
ferramentas.

Muitas brigas e tretas
ocorreram por
equívocos que um
discordiano saberia
levar da melhor
forma possível. Falta
um tempero.

FNORD pra vocês.
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JÁ FEZ O SEU
PACTO HOJE?

Em caso de irregularidades
Favor acionar o PROCON
Pacto de Proteção ao Cnsumidor
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Sonhos de Julia
Sonhos são mais que um manto
cheio de gases tóxicos. São mais
que um simples imaginar. São mais
do que qualquer coisa menor que
um inseto do tamanho de um
sonho.

Os sonhos de Jul ia eram mais do
que simples sonhos, eram sonhos
de Jul ia. E Jul ia não sonhava. Ela
viajava. Na verdade ela via
animais em decomposição
enquanto os anjos comiam
sorvete de morango. Os
anjos adoram sorvetes e
morango. Os demônios
preferem os de chocolate.

Por enquanto Jul ia sonhava
com pouca frequência, mas
quando sonhava imaginava
algumas bananas e
chocolates para ser visitada
pelos demônios, enquanto
queria mesmo ser visitada
pelos anjos.

Mas o que esperar quando não se
quer ao certo o que se quer? Acho
que uma vastidão de nada e vazios.
Cuidado com aquele machado, para
não servir de lenha aos que querem
colocar fogo em sua casa.

Os sonhos são virtudes que apenas
seres do universo pode fazer. Um
sonho é antes de mais nada uma
visão do que realmente se quer,
além de ser nada e sem sentido.
Vacas voarem, depois mastigar
seus eternos chicletes com sabor
de chocolate e pedir a oração da
santa folha verde para emprestar
um pouco de marmoraria supimpa
dos Deuses da raiz quadrada.
Quando uma raiz quadrada não for
cubica, algo de errado não está
certo. Mas existe esperança da
equação estar errada. E quando
descobrires que está errada,

saberá que você na realidade é
um sonho vívido, mas não acorde
quem está dormindo, as pessoas
costumam acordar de mau
humor. . .

Addendum:
Laçar os tempos como se fosse uma coisa
só é como sacudir uma mina de
abelhas. . . Perigosas como farpas,
gastando o tempo que ainda não

resta, é mesmo um
absurdo. Mas pare de
pensar em virtudes e
seja virtudes. Um
pouco
incompreensíveis,
as palavras dança,
como se fosse
dançarinas em

um palco
ch

e io de
margarina e

manteiga. É
sempre um prazer ser

corrigido por aqueles que
realmente podem lhe corrigir. A

certeza não é absoluta e um ponto de vista
é apenas uma noção de grades, mas claro. . .
A certeza é bem mais importante do que estar
errado. Mas errar é o objetivo de uma ameba.
Ninguém erra. . . Todos acertam, mas os acertos
são diferentes para cada um. Pois cada acerto
é uma caminho do errado, e cada errado é um
caminho do certo. Não existe nada além de
especulações até ser vivido e testado, até lá
tudo é possível, inclusive o impossível e não
ver não significa que não exista! Enxergue no
invisível e verá que está tudo ali , inclusive o
NADA (UM).

1 . Grama são verdes por que as vacas
veem tudo verde.
2. A água é transparente porque você veio
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Estás fudido

por Frater Láska

: : :

Santa Babalon, eles diriam. . . . Éris!

Texto Sagrado encontrado em uma caverna na I lha
Figi em 1 768, dizem as más línguas que ele é
canalizado por Éris, nossa Linda Deusa da
Discórdia.

"Jhonny era um cara frio, não namorava ninguém,
não saia de casa com amigos, sua companhia era
uma Longneck de Glacial toda sexta e sábado,
durante as noites o mesmo admirava as famíl ias
comendo e os amigos bebendo em bares da
bohemia de uma cidade do interior de algum lugar
com morros e matos.

Jhonny gostava de sexo, mas só possuía uma conta
no Brazzers em HD e uns contatinhos no msn em
época de webcam, ele saia toda noite i ludido
achando que ia enfiar a piroca em algum lugar, mas
o mesmo só conseguia chamar atenção de travestis
que usavam crack nas praças ao redor dos bares e
de senhores de idade comerciantes de pipoca que
ficavam na praça vendendo para as crianças.

Jhonny não aguentava mais essa vida, pensando
em desistir, ele foi até a loja de discos e comprou
um vini l da Anitta, aonde ouviu e seus ouvidos
sangraram até meia noite, dando esse horario, um

demônio invadiu seu corpo e falou: ESTOUREI
TEU TÍMPANO SE FODE AI LOCÃO!! !

Jhonny já desesperado com seus ouvidos
pingando vermelho igual aquele molho do
tomate que tem um elefante verde na lata saiu
correndo puto da vida por que seu suicidio não
foi completado, o mesmo foi até os travestis
que deram mole pra ele na praça e resolveu
fumar uma pedra de crack, ele já tirou uma
seda do bolso mas um travesti chamado
ronaldo pegou um copo de guaracamp de
acerola que parecia ter sido usado mais de 23
vezes e falou: AQUI É BRABO!

Jhonny sem mais perspectiva nenhuma da vida
isqueirou sua pedra de crack no copo e quando
tragou a fumaça negra sagrada, o mesmo caiu
pra trás por 5.5.5 segundos, levantou e foi
direto em direção há um muro com paredes
pichadas, o mesmo se apoiou em pilastras ali
perto para tentar acalmar a mente da tragada
da fumaça mágica, ronaldo galudão de pedra
foi lá tentar arrumar uma gozada, chegou no
ouvido de jhonny e sussurrou: você é um gato,
jhonny na onda da fumaça sagrada disse:
MIAU, ronaldo não entendeu e ficou boladão, e
logo falou: você é uma vaca! jhonny iluminado
pela fumaça sagrada lhe disse: MU!

Automaticamente depois dessas palavras
sagradas naquelas pilastras pichadas por
sigi los da DKMU e entre o aroma de urina de
mendigos que só bebem corote, Éris apareceu
entre uma poça de urina e uma seringa
quebrada, os ventos que sopravam dos seus
cabelos eram tão puros que os saquinhos de
pó de 5 voavam como penas de cisnei, todos
muito encantados com a beleza e o perfume de
éris falaram: VAMOS FUDER!

CANTINHO
DA REFLEXÃO
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Éris como sempre muito plena falou:
vocês já não estão com as vidas
fudidas?

Depois desse choque de realidade, os
saquinhos de drogas já no chão, a urina
já fedendo de novo e um mendigo ao
lado morrendo de overdose, os 2 foram
resolver suas vidas, hoje Jhonny é
milhonário e tem uma famíl ia digna,
Ronaldo é dragqueen na Alemanha e
casou com um empresário chamado
Astolfo Alface.

Por mais que estejam fudidos e queiram
transar, olhe pra bunda da sua vida e
veja se não estás fudido! - Éris"

S. '. I . '.K. '.D. '.E. '.M. '. Sociedade da Igreja
do Kaos e da Discórdia, Éris Manda

K007
23!
5!

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 confl ito. Para entender bem esse
conceito, imagine duas paredes paralelas e um
ponto no meio, como demonstrado na figura
abaixo:

Você é a bolinha inserido no centro dos limites.
Quando você se aproxima das bordas, como
observado na condição 2, você entra em confl ito.
As bordas não se moverão dessa maneira, o que
acaba ocasionando uma série de reações
emocionais (frustração, impotência, raiva, ódio,
etc\). A concepção do Zen e do Taoismo é estar
no centro, ocasionalmente terá um deslocamento
para as bordas, observa-se as bordas, mas não
se entra em confronto com os limites e então volta
para o centro. A água se deixa levar pela
correnteza gravidade abaixo.

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, como
observado na imagem abaixo:
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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 confl ito. Para entender bem esse
conceito, imagine duas paredes paralelas e um
ponto no meio, como demonstrado na figura
abaixo:

Você é a bolinha inserido no centro dos limites.
Quando você se aproxima das bordas, como
observado na condição 2, você entra em confl ito.
As bordas não se moverão dessa maneira, o que
acaba ocasionando uma série de reações
emocionais (frustração, impotência, raiva, ódio,
etc\). A concepção do Zen e do Taoismo é estar
no centro, ocasionalmente terá um deslocamento
para as bordas, observa-se as bordas, mas não
se entra em confronto com os limites e então volta
para o centro. A água se deixa levar pela
correnteza gravidade abaixo.

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, como
observado na imagem abaixo:

Dessa forma o espaço de ação é maior, mesmo
tendo limites. Na verdade sempre haverá um limite,
por mais que os espaço seja tão grande que
aparentemente não há. É fácil imaginar isso, basta
lembrar dos mapas dos jogos de RPG.

Tao literalmente significa “Caminho”. O Tao do
Discordianismo é expandir esses l imites 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 fi losofia 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.
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ERVILHAS,ENTENDA QUE O MAL
PODE
ESTAR NA SUA CASA!

Hoje em dia não podemos mais andar tranquilos
pela rua, não sabemos
quem pode ser vilão, quem poder ser ladrão de
jujuba, e quem pode ser
uma ervilha!
As ervilhas dominaram metade do continente
ocidental em apenas 2 dias,
mais rápido que um solo de guitarra do Jimmy
Hendrix, entretanto por via
das dúvidas mais desviadas que um desvio de
septo, elas continuam
dominando nosso território e só vão parar quando
derrubarem os solos de
cachorro quentes do espaço sideral que Jimmy
Hendrix cantava sobre.
Existe uma teoria em que as ervilhas vieram de
naves espaciais em
formato de melancia para se disfarçarem das
fronteiras astrais da grande
fraternidade colorida (aquelas cores todas)

Hoje com mais formato no mainstream, com suas
propagandas apetitosas
e cheirinho de baunilha, dominam uma rede
mundial de sorvete de
pistache em Hong Kong, onde planejam vender
pasteis de carne com
flango por toda galáxia, inclusive num astral bem
pertinho de você!

Desde 1975 elas tem dedicado seu tempo
e vida dominando as crianças por terem

mais chances de cair na lavagem
e gostarem do produto, hoje dominam

desenhos, filmes, histórias infantis
e até mesmo nas escolas, seu plano macabro

é fazer as crianças não comerem vegetais

assim quando crescerem, comerão ervilhas...

S.I.K.D.E.M
5!

23!
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CRISE NO DISCORDIANISMO?

Há algum tempo o Discordianismo
no Brasil vem caindo para o limbo.
Não que já esteja, mas como tudo,
há cilcos em que ora está no
ápice, ora está no poço. Mas em
que sentido?
Já faz algum tempo em que alguns
devotos de Éris reclamam da
baixa produção de material e
conteúdo com valor na Discórdia
brasileira. Os incomodados com a
reclamação dos incomodados com
a baixa proutividade só
respondem: façam-no!
A gente tenta fazer, mas não o
valor é relativo e não é recípocra.
Mas o que é realmente valoroso
no Discordianismo?
Isso é uma pergunta difíci l de
responder sem ser parcial. Mas
tomando em vista o que já foi feito
e o que impusliona de verdade o
Discordianismo aqui e

principalmente fora é a geração de
novas perspectivas e conteúdos
que retiram grades.
O Principia Discordia veio como
uma zine bem fuleira que ganhou
visibi l idade pelo conteúdo que
trazia. Depois que começou a
popularizar, outros vieram e
continuaram a brincadeira, e no
Brasil em meados de 2005 havia
um grupo (que hoje chamamos de
Old School) por mais preguiçosos
que fossem, fizeram algo para que
o Discordianismo tivesse
visibi l idade ou que pudesse ser
visto por incautos da internet.
Hoje o que temos são só um
amontoados de memes vazios e
um bando de gente preguiçosa.
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O Caos está desmembrado em Ordem e Desordem,

da qual cada uma delas possui um polo positivo

(ativo) e um polo negativo (passivo). Estando assim

desmembrada como:

DESORDEM

(CONSTRUTIVA) – (DESTRUTIVA)

ORDEM

(CONSTRUTIVA) – (DESTRUTIVA)

Ambos estão contemplada dentro do Caos.

Como toda a compreensão se baseou no

entendimento dela na Magia do Caos, a parte

“prática” dela, o mapa mental trás elementos

Herméticos, nas analogias do Ativo-Passivo\ Criação

e Destruição.

A bagunça estaria dentro da atmosfera DESORDEM-

DESTRUTIVA. É aquela parte do Caos que apenas

causa um aumento entrópico sem criar algo positivo.

Por mais que Discordianismo enfatiza adogmatismo e

desconstrução, visa um objetivo que é a libertação do

Homem.

Se fosse só palhaçada não teria elementos Zens nela.

Há por vezes uma confusão e as pessoas se tornam

uns verdadeiros Cuzões falsos Discordianos.

A guerri lha ontológica e o Mindfuck pode ser tanto

positivo como também negativo. Tal como o fogo que

aquece e que queima e destrói.

Discordianismo pode ser levado a sério? É uma das

perguntas que mais causam confusão. A rel igião

quântica e fnordica que encurrala até para quem não

quer levá-la a sério.

Ainda seria possível separar Discordianismo em

Teórico e Prática. Uma (A)Religião (Des)organizada.

A teórica se restringiria aos conceitos que ela traz: As

grades, Fi losofia, A Irrelevância, etc.

A Prática se cerne em: Koans, Desconcstrução das

Grades, apl icação da Irrelevância.

Uma das mensagens do Discordianismo é que Tudo é

verdadeiro e Irrelevante ao mesmo tempo. Isso tenta

tirar o estresse que a imposição de “Verdades”

absolutas causa nas pessoas médias.

A flexibi l idade é recíproca.

Pessoas vivem em bolhas e as bolhas Discordianas

ficam na periferia da “normalidade”, bem no under-

underground. É possível encontrar bolhas dentro das

bolhas. Mas isso é tema pra outro post.

A questão aqui é elucidar que Discordianismo e o Coas

não é Bagunça. O Caos é tomado como negativo

justamente por essa confusão que os Gregos fizeram e

que a Deusa veio revelar e esclarecer a

desinformação. Por todo esse tempo apenas a

Desordem Destrutiva foi observada. Agora resta a

vocês enxergarem as demais facetas.

CAOS NÃO É BAGUNÇA
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https://chat.whatsapp.com/invite/BaAcbdb8TyS0WEcy0jJ69P

PARA FAZER PARTE DO GRUPO DE
DISCORDIANISMO, ACESSE O LINK OU O QR

CODE
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PAPA CAVALEIRO

Todo Discordiano é um PAPA (ou
uma MAMA), qualquer Discordiano
pode se tornar um PAPA (ou uma
MAMA) Cavaleiro. Para um efeito
cômico adicional, o Discordiano
deve clamar diante a mesa por ser
o Cavalheiro.
Por exemplo: Eu sou Sr. João da
Silva Pinto, o Cavaleiro da mesa
em forma de banana. Como você
pode ver, a banana é uma
?????????? ERROR 23 NOT
FOUND. (NT. : O meu ingês é uma
merda).

Alternativamente você pode
escolher uma localização
geográfica bem imbecil . Por
exemplo (gostamos de exemplos):
Eu sou o Sr. João da SI lva Pinto, o
Cavaleiro da Forquilhinha . A
possibi l idade final é fazer de si
mesmo a porra do Cavalheiro de
alguma coisa. é POSSÍVEL ser um
PAPA Cavalheiro, por exemplo (eu
disse que gostávamos de
exemplos: Eu sou Sr. João da
Silva Pinto do Pau Oco, o Papa
Cavaleiro.

Texto adaptado de Apochrypha
Discordia.

UMA EXCELENTE PEGADINHA

Q= O que é que é seco até ser
usado?

R= Papel toalha. Guardanapo,
toalha de louça, toalha de banho,
etc. . . Qualquer coisa que for secar.
Porra, que pegadinha burra!

NÃO

ALIMENTE
TELETUBES

Os teletubes são representações dos quatro elementos.
O Tinky WInky possui o símbolo alquímico da água,
sendo ele uma figura masculina representando um sinal
desviado do valor do elemental passivo. O teletube
verde limão o fogo, a LALA o elemento Ar e a Po a
Terra.
O Deus solar representada por uma criança é uma clara
indicação da irresponsabilidade e irracionalidade
atribuida ao elemento solar ativo. Uma clara
desconstrução humana em todos os sentidos da Nova
Ordem Mundial.
Esse texto ficou uma bosta.
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