O MUNDO
DE
FNORD
E SUAS CRÔNICAS
BY DARK NIGHT
Aquele que deveria estar fazendo o seu tcc
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Continuação do Livro Fnord, mais que
um movimento

FNORD II

Os direitos são reservados para aqueles que estão errados

Dark Night é um PAPA discordiano, mago entre outras coisas.
Alguns dizem que ele é um demônio ou Sherlock Holmes
disfarçado. Mas na real, ninguém sabe quem Dark Night é.
Muito menos o que é...
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Você tem o direito de permanecer
calado ao ler esse livro
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Isso é bem mais que você imagina...

É algo que vai romper sua coluna vertebral
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Imagine um mundo onde as coisas são invertidas...
Invertidas são coisas onde um mundo Imagina.

Antes de começar a entrar no portal, leia as
advertência na página 23.
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ATENÇÃO!

“O LIVRO CONTÉM FRASES
DESNEXAS QUE PODEM CAUSAR
COLAPSOS NERVOSOS”

NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER QUEIXA OFERECIDA
PELAS AUTORIDADES
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AQUI COMEÇA AQUILO DAQUILO QUE PODE
SER COMPREENDIDA POR ENTIDADES
SUPERIORAS QUE PRETENDEM
DESCOMPREENDER QUALQUER COISA QUE
JÁ ENTENDIA QUE SE QUER DESENTEDER.

Acho que a mãe correu atrás do frango

... “Atenção senhores passageiro, apertem os cintos que
a nave mãe vai decolar””
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Essa estrela simboliza aquilo
que tem cinco pontas. Pode ser
um coração de um planeta...
Isso! O planeta dos macacos! É
isso que somos não? Macacos?
Se eu fosse um golfinho eu
queria ser uma orca assassina.

Pacotes de dados não preenchidos!
Error 23
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Essa página contém verdades profundas...

Pé de jabuticaba

Error 23

O que seria do mundo sem
fnord?

Anunaki é a sua Tia!
Facebook para seu ego!
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O BOBO DA CORTE
Em um campo bem perto de um riacho que jorrava
cachorro-quente estava parado diante de um monte de
salsicha uma criatura horrenda e terrível! Tinha olhos azuis,
cabelo loiro e liso, mas não era possível ver por causa do
gorro. Tina um metro e oitenta e pesava setenta e três
quilos. Seus braços musculosos faziam com que as
criaturas do sexo oposto não dessem confiança para ele. A
sua habilidade humorística é o que dava o dom do humor
para ele. Ele estava chegando em um reino totalmente
diferente. O reino vegetal era sua nova casa...
Foi falar com o rei para ser promovido a bobo da corte do
palácio. Seu nome era Bobo da Corte, mas o que ninguém
sabia era que ele era uma Lula.
O rei ouviu suas piadas diante dos sete reinos e proclamouo Bobo da Corte oficialmente perante os que ali estava...
Ele foi tristemente para casa por ter conseguido o que
queria. Foi lhe dado uma melancia para ele ter relações
abomináveis de amor e paixão... Ele gostou. Então feriu a
melancia jogando-a da janela. Todos viram seu ato de amor
no dia seguinte observando os miolos e sementes da
Melancia. Aquele líquido vermelho esparramado no chão
faziam todos contentes.
Continua...
Continua...
Continua...
Continua...
Continua...
Continua...
Continua...
Continua...
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A IGREJA DO PECADO

A Sociedade secreta
dos Anjos Fumantes
fica localizado na
Galáxia Pica-Grossa.
Eles fumam tabacos
originais de Arial

A igreja frequentada pelos infiéis
deixava todos felizes. O padre era
casado com o bispo sacerdote e tinha
uma criancinha de 15 anos que
gostava de transar. O Papa era o
padrinho. Naquele dia era dia de
confissão e uma das mulheres de 30 e
poucos anos foi até o confessionário e
confidenciou ao padre: padre, me
perdoe porque pequei. Faz
exatamente duas horas que não me
confessei mais. Trai meu marido com
meu irmão mais novo e estou feliz
com isso. Meu marido soube por mim
mesma e deseja uma transa em três.
Eu não sabia que isso poderia
acontecer. O que eu faço?”
O Padre então aliviado aconselhou: “
minha filha, você veio ao mundo para
dar alegria aos homens... Dá para os
dois. Deus quer alegria nos corações
dos Homens. Você tem o Dom. Sua
‘penistêcia’ será sexo oral no seu
irmão e depois um anal com seu
marido.”
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E... Se tudo fosse liberado?

Não Escreva aqui.
Defeito...
defeito

Poderíamos andar pelado de bicicleta e o
banco não precisaria mais de câmeras
secreta para os homens ver as vaginas.

Não necessitávamos mais de
avião para voar, seriamos tipo
superman!

Poderíamos linchar qualquer um, fazer voltar a vida e fazer de novo.

Ah... Muita gente sairia do
armário pra ver o Mário.
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Me uniria com os
illuminatis para comer
chocolate de graça.

Eu dava pro
padre
Eu serviria uma bandeja de doce para
diabéticos e escreveria no cartão LOL

Fingiria que
estava tudo bem

FNORD
....
FNORD
....

Eu rezaria numa missa na frente da
comunidade a conjuração dos quatro...

....
FNORD
....
FNORD
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De onde vem as crianças?
A pergunta é simples. Não é cegonha quem traz. Não é a mãe.
São as deusas do Funk!
Sim! As deusas do Funk!

Os animais de Nibirú são animais
exóticos. Possuem a capacidade de
serem plantados. Por isso que em
Nibirú não há extinção de animais.
Apenas de Anunnakis.
Eles trouxeram alguns da genética
animal para cá.
Observe na figura ao lado a
diversidade no reino animal dos
animais.
Os reptilianos se reproduzem
de forma inusitada. Essa
prática é muito comum em
Nibiru e faz parte do Kama
Sutra de Nibiru.
Observe ao lado como os
crocodilos foram gerados.
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Na real ninguém se
importa.
Coma torta atrás da
porta.
Não interessa!
Tira as calças e coma
minestra!!

CRIANÇAS BRINCAM DE COMER
PICOL! E ASSUSTA MORADORES
A tamanha brutalidade que as
crianças fizeram em um delicioso
picolé.
O inocente picolé de framboesa foi
comido vivo, chupado até sua
desintegração!
Lastimável cena em pleno século XXII

AQUILO QUE NÃO TEM SABOR É VENENO

Ovos
são
cagados.
Inclusive o
da páscoa.
Esater egg
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Nesta página contém um segredo Fnord

Na verdade é na próxima
página
Sociedade
Fnordiana
Discordiana
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Aqui não contém
segredo algum
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Em uma tarde de verão

Não sei a diferença do igual para o diferente. A
verdade que seja dita é a mais falsa das ilusões.
Um antigo sábio chamado St. Gulik foi
consultado pelo rei de Constantinópolis. Ele
perguntou em quem confiar: no aliado ou no
inimigo.
O mestre Gulik disse então a paródia dos
discípulos de Cristo. O mais amigo é aquele que
não tem interesse. Se tem interesse, este não é
seu amigo. Por isso Judas foi crucifixado em
uma cruz de 3 pontas. Ou foi Jesus?
O rei saiu iluminado.
Não confie em quem tem interesse. Na verdade
todo mundo tem interesse, então essa
mensagem não é prática.

Foda-se!
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O meu fnord de cada dia!
DISCORDIANOS SATÂNICOS?
Ave Éris e todos aqueles que a segue (no twitter?). Hail Satan para os
satanistas de plantão. Save Jesus para os crentelhos. Kamém aos Gokuistas. A
discórdia não é magia negra! OS que dizem não sabem os que ouvem.
Discordianismo é auto explicativo. Dizem que quando o Homem
compreender todas as questões filosóficas e científica do Universo, e quando
unificarem as quatro forças elementais, poderão ser capazes de entender o
Discordianismo.
Os que assim vivem entendem sem a razão. Não conseguem por em lógica
suas condutas erisianas, pois assim somente é! O que há são apenas tentativas de
explicações com palavras insuficientes. Será preciso criar um dicionário novo, o
dicionário discordiano: discordionário!
Confusão e desordem faz parte do movimento e terás que ler 100 vezes ao
cubo o Princípia Discórdia para chegar em plena iluminação, ou então receberás pela
sua glândula pineal mensagem Bluetooth de Éris, a maior.
Símbolos são símbolos e o do Discordianismo não refere ao Satanás. A
maçã é do Isaac Newton! Ele foi o um illuminati Discordiano e com seu poder

CERTEZA????????
magnífico dado pela Deusa criou
o cálculo infinitesimal para confundir TODOS os
acadêmicos das áreas exatas.
Pode ser que o movimento ganhou força depois, mas contra fatos não há
argumentos.
Isaac morreu solteirão, mas rico e prestigiado! Eis um axioma nas
JAHAGFA
htagfe pourthgdfd
Kajahtdgdrget
gdhftr
shgalkoa
entrelinhas
meu
caro.
auaprtf ajaah aasyssgeterddg

Lkajah gfdrte hdtroup
kffdgddy
mnhsggs
ksjhsgstere
Não matamos bodes negros para
cultuar
em um pentagrama
desenhado
no
kjuyy
Gina
kjaudtergdldk
chão para evocar um espírito. Matamos as éris
ovelhas,
degolamos
e evocamos um
Presidente
espírito para pedir comida aos pobres. Um diajdhdydgas
desses evocamos
Baeljatsyyhss
para conseguir
jajja
dos Estados
um X-salada (acho que estava estragado, pois deu uma dor de barriga...).

Unidos é
Illuminati
Baphometh para

os discordianos, só para os Discordianos Satânicos que

cultuam o bode de Mendes desenhado por Eliphas Lévi simboliza outras coisas. Mas
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<D-O-N>
SOMBRAS
1.
2.
3.
4.

Por mais que se possam perdoar as mortes, sempre existirão.
E o grito de perdão será mudo igual ao grito do vácuo.
Os demônios lhe acolherão com um forte e quente abraço.
Os anjos lhe atacarão com suas foices e lhe dirão um final feliz de sangue e
morte.
5. As estrelas são aquilo que não se alcança.
6. Os sintomas são mais que sinais, são a profecia dos iludidos.
7. Os sinais universais são vistos por olhos sangrentos.
8. As mente torta receberá dádivas de graça.
9. Gramas azuis pesam mais que nuvens sem cor.
10. Pois jamais permitirá que as sombras enxerguem a luz.

SOBRE AMOR E MORTE
1. Aquilo que atrai e elimina.
2. O ativo mais passivo que existe.
3. O fim do começo inexistente.
4. Por mais que possa perceber o início, já é o fim.
5. A realidade nada mais é aquilo que pensamos ser.
6. É aquilo que se parece ser.
7. Comunicar e aproximar forma a realidade.
8. O infinito é mais dolorido que o finito quando se vive contra a natureza.
9. Dentro de si um jorro de energia mal compreendida.
10. Guerra para se ter paz.

CORES E SABORES
1. Há quem diga que isso é sem sentido.
2. A mente mistura e alcança com a imaginação planos superiores mais sutis que o
denso.
3. Aquilo que tem cor não possui tato.
4. Aquilo que tem sabor não possui cheiro.
5. Aquilo que foi dito não possui veracidade.
6. As inconsistências são meros conceitos destorcidos.
7. Soma de sabores para experimentar a triste verdade.
8. Quero mais de cores que de sabores. As cores são sem sabor.
9. As flores riam de pesadelos reais.
10. O caule provoca insônia.
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IDENTIDADE
1. A soma de três de dez resulta trinta e isso é 31.
2. O secreto vem para não ser compreendido.
3. Não importa quão sóbrio estás, é apenas mais um em minha sombra.
4. Digo sim por um simples sim.
5. O que se parece ser é!
6. Ideias por ideias atrai ideias. Isso é uma ideia.
7. Mistura de magick com religião e piada formou uma coisa sem definição com
definição mais superficial.
8. O erro é mais que erro, são barreiras equivocadas.
9. Porcos são caçadores de pérolas.
10. O esgotamento já faz parte de todos nós.
MÚSICA, CAOS E DISCORDIANISMO
1. Por um simples som melódico provocou um caos mental de possibilidades.
2. O caos do discordianismo é a alma do indefinível.
3. O puro Cao é a vaca do japonês.
4. Fnord é a palavra de poder dos que viram o lado de fora.
5. Mais que um movimento.
6. Provavelmente nem sabe do que é feito.
7. Rudes e absolutas ideias? Não.
8. Desinformação é informação ao ponto de gerar um conceito errôneo do
absolutismo.
9. Há coisas que existem por existir.
10. Não há padrão quando se tem imaginação.
MATRIZ
1. [1 2 3 1 2 3 1 2 3 11 2 3, 145 125 14 25 36 58, 58 4 7 5 8 9 6 2 1]
2. [1,2]
3. [56 7 4 58 96, 25 14 19 73]
4. [4]
5. [5 5 5 5 5 5 5 5 ]
6. [ 6 9 6 9 6 9 6 9. 69 96 69 9669 96 69 96]
7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8. Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
9. Gggggggggggggggggggggggggggggggggggg
10. Ppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
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INTRODUÇÃO FINAL
Não há por que dizer não.
A ordem dos fatores não altera o produto.
O mundo maldito é benevolente.
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!
Se quiser fazer, faça!

“O que está abaixo é o mesmo que está acima”
Leia de baixo para cima
FNORD revelado: leia os que são de mesmo número e obterás
outra ideia e texto. Some e divida e releia. Essa é a matriz. Use a
imaginação para lê-lo.

Sábio é aquele que reserva o direito de se defender ignorando
<O>
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ACENDA A TUA LUZ
Não se pode julgar o que não se pode ver. A luz é feita de pequenos momentos
quânticos mensuráveis pela constante de Plank!
Se sons possuem sabores, isso é mais que complexo, é algo em vão.
Saboreie a cor azul e comprove o cheiro de uma nota Fá.
Os iludidos sabem de mais. A loucura é mais um fardo de sabedoria.

Fnordismo
Fnords em vão
Fnords em manões
Fnords surdos
Fnords agudos
Fnords de comer
Fnords de correr
Fnords de aplaudir de pé
Fnords de sapé
Fnords de papel
Fnords de Samuel
Fnords de couro
Fnords de ouro
Fnords de Fnords
Simplesmente Fnord
Sociedade Fnordiana
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Documento Semioficial da Sociedade Fnordiana Discordiana
Em conformidade com a lei desprotegida de Nº 23.

A S.F.D tem o imenso prazer de poder estar conversando com você em uma
palavra oculta neste livro. Você pode fazer parte dessa história como você quiser.
Nossa ordem não possui regras. A regra é sua. Os cincos pilares da Sociedade
Discrdiana é rigidamente imposta a força por nós para que você seja livre!!
Veja a felicidade de seus irmão! Cabe a nós deixar um contato para você nos
visitar.
Escreva-nos para lermos suas ideias e assim rastrear você, deixá-lo com dívidas
entre outros inconvenientes: discordianismo23@gmail.com.

Mais links aqui:
http://fnord.forumotion.com/f20-brain-storm-p36
. - Dentro Do Cubo: https://www.facebook.com/dentrodocubooficial
- https://www.rebelmouse.com/discordianismo/Dentro_d...
. - Eskema Noise https://www.rebelmouse.com/discordianismo/eskema-n...
.
- Khultus Kaotika https://www.facebook.com/khultus
.
- Última Igreja SubGenius Multi-universal Pirata Ninja Zen Harlem Shake Slack:
https://www.facebook.com/groups/523645691012092/
.
- Igreja Erisiana do Rio de Janeiro:
https://www.facebook.com/groups/igrejaerisiana/
Visite nossos blogs secretos e ocultos
Blogs:
.
http://tudismocroned.blogspot.com/
.
http://discordiabrasilis.wordpress.com/
.
http://mensagensdiscordianas.blogspot.com.br/
.
http://religioeslivres.blogspot.com.br/
.
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https://error23fnord.wordpress.com/
.
http://timoteopintoharashinga.blogspot.com.br/
.
http://timoteopinto.tumblr.com/
.
http://tudismocroned.tumblr.com/
.
http://sydadaland.tumblr.com/
.
http://freakronedfunk.tumblr.com/
.
http://muitaluz.blogspot.com.br/
.
http://maicorreica.tumblr.com/
.
http://astromiau.blogspot.com.br/
.
http://sergioferrari.tumblr.com/
.
http://exhos.blogspot.com.br/
.
http://khultuskaotika.blogspot.com.br/
.
http://dystopus.tumblr.com/
.
http://macedusss.tumblr.com/
.
http://subgeniustdbs.blogspot.com.br/
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Esta página não
existe.
Por favor, não nos
perturbe.

Sociedade Fnordiana
Discordiana

27

UM POUCO DE SERIEDADE NO CAOS
Se sabe que o caos é o mais puro criacionismo sem
sentido. Ter sentido é fazer algo ser perturbado. Não nos
perturbe.
Só leia isso:
O Discordiano é anarquista em espírito. Ele é livre para
seguir sua própria filosofia!
O Discordiano é indenpendente. Fazer a lei é a lei. Fazer o
que ele quiser, ninguém se importa!
O Discordiano é o que não se define
O Discordiano é um discordiano
O Discordiano é... Esqueci.
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Há tanto livro para
ler...

E você está lendo
justo este aqui!!!

Why?????
Fnord
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DELÍRIOS DE UMA MENTE TRANSTORNADA III
Os Robôs! Malditos! São eles os culpáveis! Minha torta sempre sai com gosto de
cadarço! Eu os amaldiçoo!
Como se fosse eu o culpado pelos meus erros! Hahah... Esses robôs! Eles matam e
colocam a culpa em nós: humanos! Eles vivem disfarçados... Sim, eu já vi um deles
comprando comida na mercearia da minha mãe.
Eu tenho 37 anos e vivo com a minha mãe ainda. Protejo ela dos robôs. Eu sei. Já
avisei o governo de um possível ataque deles contra nós, mas eles não bola para
mim.
Robôs malditos! Eles vivem nos observando! Eles nos observam...cuidado com eles!
Agora meu vizinho está com comportamento suspeito. Ele sai de casa as 14:00hrs e
volta somente altas horas da madrugada. Eu segui ele um dia desses. Eu acho que ele
é um robô. Ele foi trabalhar na companhia de finanças do centro da cidade, mas eu
sei que ele é um robô.
Amanhã vou receber visitas da minha prima que vem de longe. Ela disse que iria
trazer um amigo pra eu conhecer. Ela disse que eu iria gostar, que iria me fazer bem.
Essa ultima parte eu não entendi muito bem... Que será que minha prima quis dizer?
Dizem que ele veste branco. Não entendi. Eu só escutei um dia minha mãe falando
com ela. Ele vai vim conversar... Que será que eles querem?
Será ele um robô querendo me eliminar? MEU DEUS! Ele é um robô! Preciso avisar
minha prima!
Cadê o telefone...
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DESCOBERTA O SEGREDO DA COCA-COLA
Tag: Coca-cola, Segredo, Receita da Coca-cola, fadas, Isaac Newton, DNA

Em um mundo distante aparentemente próximo da irrealidade existem um bando de
focas marítimas, mas não estamos aqui para falar das focas e sim das Fadas Cor-derosa-azuis que vivem em Marte.
As Fadas não possuem asas. Elas são diferentes. Elas voam, mas sem as asas. Elas
usam um mecanismo quântico fotônico de neutros onde acionam as partículas da
mecânica clássica Newtoniana. É complicado explicar isso sem os termos na língua.
Elas possuem mais que fama de serem as criadoras da famosa marca da Coca-cola. O
refrigerante é feito a partir de vômito dessas fadas que foram capturadas depois de
um encontro acidental na Rússia em uma expedição. Dos excrementos é fabricado o
leite em pó.
O DNA delas contém o gene que produz em humanos a enzima enzimática do vício.
Alguns seres humanos não possuem a proteína necessária para produzir esta enzima
e por isso tem aversão á coca-cola, leite ninho ou coca-cola e leite ninho. O DNA foi
extraído da coca-cola por um pesquisador Russo da Rússia chamado Povskolvisck
Vodka, mais conhecido por Catuaba entre seus amigos.
O Dr. Vodka teve a ideia depois de sonhar com isso. Pegou uma alíquota de coca,
detergente e sal, isolando assim o DNA. Em sua observação ele se surpreendeu
quando o DNA ao ser observado em microscopia eletrônica de Varredura (MEV ou
SEM no inglês) se desintegrava. Um rosto era formado durando a desintegração. O
rosto lembrava Jesus Cristo.
Dr. Vodka ao publicar suas ideias foi rechaçado e hoje passa o resto de vida que
ainda lhe resta tomando Vodka embutida.
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ALFA ALFACE

E eis que surge do oceano mais um daqueles profetas messias. O alfa alface vindo de
uma outra galáxia terrestre. Por mais que se possa dizer o contrário, eles duvidarão que
o alfa alface é verde. O ET de vargínha estaria com inveja, mas os Greys estão na moda.
O que dizer dos anunnakis? Eles sabem mais que muito alienígena e nem os Homens de
Preto conseguiram pegar. Na verdade os Homens de Preto são infiltrações anunnakis
para proclamar a república Nibiruiana.
Os pastores mais que pastores, presenciaram a vinda o ômega proteínica das baleias
azuis. “Coma o peixe em prol do ômega 3!” Disse o messias.
Dos céus caíram dois anjos por que escorregaram no côcô de pomba, a pomba gira que
girou e cagou nas nuvens. Os anjos são os mesmo que anunciaram a vinda de Gesuis.
Do reino do Alface vieram os legumes malditos e dominaram as terras aquáticas. Não se
pode com elas. O ataque eminente causou dores de cabeça aos papa e a presidente
Dilma do sobrenome difícil fez ela enlouquecer e ter amnésias momentâneas. Diga-se
de passagens que o poder do alface verde grama fez um suquinho vermelho de beterraba
com gosto horrível! Pretendes continuar a tomar esse suquinho amargo?
O suco vermelho é veneno. O vermelho dessa cidade não sou eu, nem ele, deve ser
outra coisa. Coisas sobrenaturais?
O demônio da encruzilhada disfarçado de sofá (roubei essa ideia da Gabi, digo foda-se)
é um sofá amarelo que faz pactos com humanos ao assistir TV. Eles te prometem
emagrecer, aumentar o tamanho do pênis, mulheres, casos românticos perfeitos e dentro
de dez anos eles vem e te comem vivos lhe arrombando.
Ora, ora... Se não é o Chaves de novo!! Se não fosse? Se fosse? É que escapulio.
Escapulir palavras insanas aqui para dizer algumas inverdades e quiçá revelar
segredos... Poderia eu fazer eu?
O último parágrafo é sobre o ômega de quatro rodas. Aquele que tem por objetivo te
consumir o máximo de gasolina... Isso depois do fusca (quero um bônus da
Volkswagen, mas ão me deem um fusca, a gasolina está MUITO cara!). O fusca ofusca.
Olhos hipnotizantes, é o Herby. Deu! Acabou! Pare de ler isso. Ou então compartilhe
para você ver que você é daquele lado de cá ou do outro lado... Sucos de morango são
amargos, não contém ômega 3.
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MAFAGAFOS INTERGALÁTICOS
O CORTE SAGRADO
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Esse é um ritual
que aprendi
os Alekinenses.
ditadura
militar com
um livro
de poesia infantil e enforcaram os terroristas do oriente médio.
Eles revelaram segredos para mim, histórias inacreditáveis, pois eles leem mentes.
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No consultório
-

Gostaria de marcar um horário...
Só um momento
Sim
Que horas?
Na real eu não sei de
As duas da tarde
nada
Ok

Cão ataca mais uma vez
menino de quarenta anos

Como Tu
Neste momento posso ser como tu
Como tu
E pensar que você era assim
Prefiro me envenenar com alcool
Você como flor venenosa
Momento sós

Saber e não usar é tão inútil
quanto sexo
Em pé de jabuticaba laranja não vai nascer!
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Conspirações fnordianas

Agora peixe!

Vire a página
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PÁGINA INTENCIONALMENTE DEIXADA EM
BRANCO
EXCETO ESTE TEXTO QUE NÃO EXISTE!
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DISCORDIANOS OCULTOS

Muito se discuto ao redor do discordianismo. A verdade é que ninguém sabe ao certo
quem eles são. Eles existem? Quem criou realmente essas criaturas? O que eles são? O
que fazem?
Discordianos são adeptos do discordianismo e cultuam a Deusa Éris: a suprema. Ela é a
essência da arte, da criação da mudança, segundo os discordianos assumidos. Eles não
explicam claramente seus propósitos.
Quando perguntado a um deles qual era o real objetivo do discordianismo, ele
respondeu com uma pergunta: por que o escuro é preto?
Dentro do discordianismo, uma espécie de organização descentralizada, há os chamados
Discordianos Ocultos. Esses são uma classe sem definição para os que não aparecem.
Alguns equiparam com um buraco negro, não se vê diretamente, apenas seus efeitos.
Algumas lendas dizem que esses discordianos são membros de outras ordens e por não
poderem associar em outras organizações, ficam ocultos.
Dizem que os discordianos ocultos usam tapetes antiderrapante da cor rosa em seus
banheiros. Comem Tacos nas sextas feiras e ainda possuem televisão LCD. Os próprios
discordianos afirmam que esses discordianos ocultos produzem uma espécie de cheiro
quando estão presentes sem serem vistos. Exlam odor de repolhos cozido.
Os mais experientes magos Kaóticos não conseguem fazê-los aparecer em sua forma
real. Mal conseguem contatá-los. Apenas alguns poucos papas Poee conseguem falar
diretamente com essas inteligências.
O último caso de aparição de um discordiano Oculto não foi possível registrar, nem
mesmo perceber. O especialistas em paranormalidades detectaram uma pequena fagulha
eletromagnética que no máximo distorceu as ondas de rádio.
A verdade é que até nos tempos modernos, mesmo com tanta tecnologia, não se pode
identificar esses Discordianos Ocultos. Nem mesmo Crowley conseguiria ver. Se
pudesse não estaria morto até hoje...
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PROJETO FINAL NEURAL ORDER DISSIMULATION

O PROJETO FINAL NEURAL ORDER DISSIMULATION ou simplesmente FNORD
foi um projeto não governamental implantado em 1918 por um grupo denominado
Counter Order com o objetivo de manipular a forma em que as pessoal viam a realidade.
O projeto começou em maio com o brilhante cientista Robert Cooper, psicólogo,
matemático, físico e engenheiro. Trabalhou para o Governo entre 1910 e 1915 como
agente secreto para detectar bases comunistas no oriente médio. Depois de ser expulso
do grupo, da qual participava, teve sua identidade completamente destruída
desaparecendo por dois anos.
Cooper fundou um grupo com ideologia anarquista com o objetivo de ocasionar o caos
para confundir o governo que o prejudicou. O grupo chamado por ele de Counter Order
iniciou um projeto para manipular a sociedade para promover a aleatoriedade e gerar
informações falsas. Essa era a base do projeto desenvolvido por ele para confundir
governos inimigos, mas depois da sua saída forçada ele usou o mesmo princípio para
atrapalhar os planos dos seus antigos chefes.
Começou com uma pequena entrevista com cerca de 180 cidadãos americanos
observando o comportamento diante de algumas palavras ocultas, como por exemplo
“Diet”, “Diamond”, “God”, etc, que contém escondidos respectivamente as palavras
“Die”, “Dia” que pronuncia-se como Die e Dog.
Essas palavras gera automaticamente uma imagem relacionada à um outro conceito e
assim depois de alguns meses Robert conclui que a manipulação mental se dá por um
desvio de significado simbólico. Ele notou que isso interferia nos sonhos de suas
cobaias tendo depois de meses um outro comportamento, mudança de hábitos e alguns
vícios.
O projeto FNORD foi usado pelo governo capitalista para implantar a publicidade
manipulativa, chamada de marketing. Robert foi perseguido pela FBI pelo projeto
realizado sem o consentimento do Estado.
Os resultados obtidos pelo projeto foi uma disseminação compulsiva de vícios e hábitos
que ainda reflete nos tempos atuais nos Estados Unidos.
Robert desapareceu em 1926 e nunca mais teve notícias suas. Alguns especulam que foi
assassinado, outros ainda afirmam que se escondeu no Ártico tendo confirmado sua
morte depois de anos quando uma expedição turística encontrou por acaso o corpo de
um indigente.
Não se sabe ao certo a verdade do fim de Robert, mas suas ideias são tão reais e usadas
pela publicidade nos dias atuais. O nome do projeto foi usado pelos grupos da nova era,
como o discordianismo, conspiradores entre outros, para simbolizar desinformação.
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PROJETO FILADÉLFIA

Não se sabe ao certo como teve o surgimento, mas alguns dos maiores conspiradores
Russo, anticomunismo, Leev Joktisk, declara que em 1943 um grupo militar naval em
conjunto com cientistas criou um projeto para conseguir passar pelos radares sem serem
detectados. Os navios de guerra da época era o maior problema.
Uma equipe de 15 cientistas, entre eles físicos, engenheiros e astrônomos, iniciaram em
uma base da Filadélfia o projeto. Testaram com correntes de alta voltagem indutores
plasmônicos para promover uma superfrequência magnética no casco dos navios para
alterar a sua localização mediante aos radares.
Os cientistas conseguiram controlar a radiação por 8 minutos, segundo um dos operários
presentes na operação, o major aposentado Erick Kindson. Deram início ao teste piloto
no navio. O fenômeno ocasionou uma ressonância com o material metálico do navio e
ocasionou uma fenda no tempo-espaço, deslocando todo o sistema 40 anos a frente.
Bielek relata que permaneceram por alguns minutos em 1983 e depois retornaram
materializando em 1943. Os corpos de alguns marinheiros materializaram em posições
erradas, sendo “fundidos” ao casco do navio.
Alguns tripulantes afirmam que uma grupo Fnord estavam realizando experimentos de
mesma natureza nas décadas de 1970 e 1980. Alguns dos governos comunistas estavam
de olho na tecnologia de fendas espaciais e decidiram implantar a política do
armamento nuclear com o pretexto de desviar verba para o projeto.
Bielek sofreu avagem cerebral e apenas teve recordações da operação depois de assistir
o filme “The Philadelphia Experiment”. Outros dois operários também relataram a
experiência terrível. A tripulação ficou louca sendo obrigados a sofrer internações
psiquiátricas.
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CONTE UMA PIADA
E RIA DELA LOUCAMENTE ATÉ
SEUS PULMÕES EXPLODIREM!!

ISSO É SÉRIO

SÉRIO! ISSO É BRINCADEIRA
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NON SERVIAM
Describing Discordianism
Many attempts have been made to describe Discordianism. Many
attempts have
failed.
Discordianism is a philosophy. Some have described it as "like
Taoism, but funnier. " Some people think that
Discordians take serious things humorously. That is not quite true;
rather, we take humorous things seriously.
Discordianism has a lot to do with Order and Disorder(which is
what Chaos uses to manifest itself onto the
material plane. The two are considered equals, more or less.
Discordianism isn't about anarchy, the downfall of
government, and breaking stuff, per se. It's about creativity, and
that takes both Order and Disorder. To quote
the Principia Discordia (most wholely holy of texts; the Better
Book), "To choose order over disorder, or
disorder over order, is to accept a trip composed of both the
creative and the destructive. But to choose the
creative over the destructive is an all-creative trip composed of
both order and disorder. To accomplish this,
one need only accept creative disorder along with, and equal to,
creative order, and also be willing to reject
destructive order as an undesirable equal to destructive disorder. "
One camp of Discordians believes there is
enough order in the world as it is, and so dedicate themselves to
being founts of chaos, thus evening up the
overall balance. Another camp takes things more personally, and
so looks to strike a balance between order
and disorder within the individual. They're both right.
Retirado de algum livro discordiano
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SOBRE DISCORDIANISMO

What is Discordianism?

Muito se discute sobre a mais confusa das religiões. Alguns ousaram tentar defini-la,
mas falharam! O que estou tentando fazer? Não sei.
Discordianismo não é sobre anarquismo, queda de governo ou sei lá o que... Não é a
destruição da sociedade. É sobre a criação, imaginação, formas livres de pensar,
liberdade espiritual, mental e de expressão.
Discordianismo visa contrastar com a ordem e caos. O universo é naturalmente caótico
e ir contra ele é colocar ordem num sistema. Em termodinâmica conhecemos isso como
entropia.
O sagrado CAO segundo algum discordiano é mais que a relação entre caos e ordem. E
a analogia entre o lado direito e esquerdo do cérebro. O lado esquerdo é mais sério,
lógico, ordeneiro. O lado direito é mais irracional, simbólico, imaginativo, criativo. O
direito é o caos e o exercício do hemisfério direito é o trabalho de um discordiano.
O discordianismo é uma filosofia que não enxerga coisas engraçada com seriedade. É
justamente o contrário: observam coisas sérias de forma engraçada.
O discordianismo para alguns é uma religião em forma de piada. Não encare isso como
uma piada. Discordianismo é uma piada engraçada. Mas é séria. Mas é engraçada. A
seriedade confusa. Quando você está confuso ao máximo seus sistema força-lhe a rir
para que vocês libere o stress... O riso é isso!
Discordianismo é o elo que falatava para a liberdade espiritual, mental e expressivo.
Faça o que tu quiser!
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Este é o nosso mestre!

O problema de alguns wiccanos é que
eles preferem dançar pelados ao redor
de uma árvore do que serem
rodeados por uma floresta em chamas
The Book Of Éris
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St Gulik fala...
O cosmo é mais que uma bola de vidro feito de aço. Quanto mais
profundo vai, mais escuro e sombrio ele fica. O cosmo é mais que
um simples sistema de base binária, serve para experimentar. As
marés que vem e vão levam e derrubam o barco de papiro. Os
reis e rainhas sabem que sua existência é um mero segundo
diante deste vasto xadrez.
As purpurinas violetas que vem dos buracos negros sugarão cada
cabeça humana quando estes se cobrirem com o tecido do ego.
Cada estrela são como prostitutas na beira do rio Nilo pedindo
uma colher de café. Cada sonho são como um pedaço de asa
desprendida. Cada palavra ferirá como se fosse capim.
Creio que jamais saberão da verdade se ela for mentida. – Gulik 150 A.C
Aqueles que do alto observam, conseguem ter vertigens de medo quando a base é o ego.
Depois vomitam em seus irmão para que eles vejam a dor. – Gulik 158 A.C
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Incoerências de Gulik!

IV
1. Olhar e não ver.
2. Sentir e não chorar.
3. Cheirar e saber o que escutar.
4. O fogo é mais que elementar.
5. Aquilo que se aprende
X
desentendendo é uma dádiva.
1. Se correr não adianta eu
6. Crer em algo inconstante.
voo.
7. A possibilidade é a lei do talvez.
2. Saber é mais eu saber. É
8. Esperar para acreditar.
saber.
3. Quem diz sabe dizer.
Quem sabe, sabe dizer.
4. Imaginar algo inimaginável
é como correr sonhando.
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AQUELE QUE SABE DE TUDO
E NÃO LEMBRA DE NADA

AQUELE QUE DIZ VERDADES
DISFARÇADAS DE MENTIRAS

UM FILHO DA PUTA
UM SACANA... +++>>>===
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TIMÓTEO PINTO

Na verdade é muito complicado
De onde veio esta figura? Quem deu permissão?
Desço já para te contar.

A Rata Blanca chora com mil espadas e Timóteo
Pinto segura a cabeça da ordem! Cortem-nos!!
Corte um pepino para a salada.

Timóteo Pinto é um mistério, parece que surgiu
em meados 2005. É um vírus de computador ou
pode ser uma inteligência artificial. O que se
sabe é que hoje nas redes sociais Timóteo Pinto
é famoso. Escreve artigos e artigos em blogs e
admite-se ser um Discordiano!
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Eu sou e não sou Timóteo Pinto.
Ele é e não é você. Ele é eu, ele
é você. Você e eu somos e não
somos ele. Timóteo Pinto está
tanto aqui, como ali. O seu
corpo tem vários corpos.
Timóteo Pinto possui uma
estratégia, que é nenhuma
estratégia. Timóteo Pinto possui
uma identidade, que é
nenhuma
identidade. Timóteo Pinto vive
em um lugar seguro, que é
nenhum lugar.

Esse cara faz a frente de muitas conspirações discordianas,
fnords, projetos, contatos, descobertas, milagres, músicas,
etc... Timóteo Pinto é um ídolo. Timóteo Pinto é e não é
ninguém. É você e ele, ele e ela, as vezes os dois... Timóteo
Pinto é uma marca?
Na verdade tenho medo de ele ser uma mentira. Talvez seja o
maior Fnord discordiano brasileiro... Talvez foi implantado pela
CIA.
Timóteo Pinto é um Terrorista Cultural irresponsável.
Timóteo Pinto é um filho da puta.
Timóteo Pinto é um Lazarento do Caralho!
Ás vezes dá vontade de dar umas porradas em Timóteo Pinto!
Ás vezes dá vontade de erguêlo
e dizer: "
Timóteo Pinto é nosso rei!"
Timóteo Pinto fugiu pelo esgoto e desapareceu de vista.
As autoridades foram dormir e Timóteo Pinto ressurgiu lá longe!
Meu Deus! quem irá controlar Timóteo Pinto?
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Timóteo Pinto é o cara dos Links... Qualquer coisa ele te
responde. É o google?
A primeira vez que tive contato com ele foi no Twitter quando
perguntei quem mais além de mim havia lido o Princípia
Discórdia... Ai ele respondeu, me abriu um universo paralelo.
Discordianos se escondem... Ele revelou segredos. Nem todos.
Sabe de tudo. De nada e um pouco menos.
Sabe quem é Dark Night, mas Dark Night não sabe quem é
Timóteo Pinto e eu acho isso injusto. Isso me instiga!
Aff...

Timóteo pinto também é
astronauta

Qualquer um pode ser Timóteo Pinto...
Qualquer u mesmo.
A real intenção do surgimento de
Timoteo? Hmmm... Talvez para ser
popular. Talvez para vender pastel,
talvez para se anônimo.
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Talvez Timóteo Pinto tenha sido uma válvula de escape para
aqueles que querem expor suas mentes doentes sem o medo e
opressão da sociedade... Talvez seja um personagem anarquista
para avacalhar com as leis. Talvez tenha sido um símbolo... Talvez
seja uma fantasia.
Timóteo Pinto não tem nacionalidade, mas se tiver ele é
brasileiro. Ele é carioca, paulista, gaúcho, catarina, baiano,
acrence, qualquer coisa..., ...
Foi amigo de Ari Almeida.
Dizem que Timóteo Pinto foi o amante da rainha Elizabeth e foi
PAPA antes de Pio XVI.
Dizem que ele conseguiu desbloquear o PlayStation 4, o Iphone...
Entre outras coisas.

??????
??????
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Planos de Timóteo
Alguns cogitam e discutem os planos de
Timóteo Pinto... Coloque na internet a
palavra e veja que ele existe.
Dizem que ele quer dominar o mundo
montando uma legião de discordianos.
Embora no discordianismo não há líder,
ele parece ser o mais próximo de um
líder entre os discordianos...
O Nome Timóteo Pinto para os
discordianos é sinônimo de respeito.

É fácil ser Timóteo Pinto, basta criar uma
conta no gmail, outlook, google, yahoo
com nome do Timóteo Pinto e pluft!! Eis
mais um Timóteo Pinto!!
Ele está em todos os lugares. Sério!
Blogs, Twitter, Facebook, Livros, revistas,
etc...
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Finaleira
Vamos lá... O que este livro le mostrou? O
que foi útil para você?
Na verdade pode ter sido não muito

proveitoso

, mas pense no

seguinte... Você é você!
Pode ser Timóteo Pinto...

Chega de brincadeira, pegue a solteira.
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Palavras Sacras do Dark Night
Depois de percorrer um caminho de ferro e dor, você
observou que este livro abriu uma pequena fenda no
espaço intergaláctico do Fnord para você.
Demostrou infinitas possibilidades limitadas.
Descobriu Timóteo Pinto.
Levou você de volta ao mundo crônico.
Liberte-se peixe!!

Isso foi um oferecimento das Organizações
desorganizadas:
Sociedade Fnordiana Discordiana

NÃO CONTE QUE LEU ESSE LIVRO... QUEIME,
DELETE, NÃO REPASSAR!
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MUNDO DE FNORD
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