
FNORD 
MAIS QUE UM MOVIMENTO 

BY DARK NIGHT 



 E O MUNDO TODO NÃO SABIAM O QUE ESPERAR 

E FOI QUANDO SURGIU A DÚVIDA... 

SOBRE O QUE É REALMENTE VERDADE 
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FOI DITO AS PALAVRAS SACRAS... 

TODOS OUVIRAM ATENTAMENTE... 
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A PALAVRA TOMOU REPERCUSSÃO IMEDIATAMENTE 
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A PALAVRA FOI TRANSGREDIDA... 
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A PALAVRA FOI 
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FNORD 

7 
Sociedade Fnordiana 

Discordiana 



1. Olhei para seus lábios e vi inscritas minhas dores de 
prazeres. 

2. No primeiro momento em que percebi meu reflexo em 
seu olhar me vi banhado em teu universo. 

3. Assim perdi minha alma para o Diabo e me vi preso em 
teus laços. 

4. Aqueles que duvidam de uma boa mentira se rendem á 
verdade com facilidade. 

5. E depois o fogo queimará aqueles que de um modo, 
duvidou. 

6. Para que um coração mais valente continue, é preciso 
mais que coragem,  é preciso não ter opção. 

7. Os filhos de FNORD prevalecerão ao encanto. 
8. Os filhos de FNORD sobreviverão à derrota como heróis. 
9. Os filhos de FNORD serão reconhecidos por todos. 
10. Esse futuro está próximo. 
11. ... 
 
 

FNORD I 
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FNORD II 
1.Das Trevas veio o oculto 
para a revelação mundial. 
2.Os annunnaki sabiam 
desse momento desde o 
princípio. 
3.Esses que fingem não 
saber sabem da verdadeira 
arte. 
4.Até os mais velhos já 
sabiam. 
5.Com quantos Mindfuck 
se cria uma confusão? 

A QUESTÃO DO 
NONSENSE 
 

É claro que você não sabe o que é o 
nonsense. Imagina agora ser um 
NONSENSE! Bem, essa palavra 
aparentemente estranha e confusa 
é aquilo que você não imagina o que 
é! 
O nonsense é uma maneira que os 
discordianos usam para obterem a 
liberdade. Ops! Não sabe o que é o 
discordianismo ainda, não é?! 
Continue nesse livro que você 
descobrirá tudo isso!! 

6.Com quantas perguntas se obtém 
uma resposta? 

7.Os ratos são feitos para sujar. 
8.A culpa invade a podridão do 

mundo. 
9.O fogo queima cada um que se 

arrepende em vão. 
10.O perdão não tem lugar para o 

ego. 
11.Depois que as trevas se dissipam a 

luz prevalece para queimar a pele 
dos que não viam a luz. 
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O QUE É O DISCORDIANISMO?? (WTF) 
 

Essa pergunta não possui uma resposta simples. Primeiro por 

que não se sabe muito o que é o Discordianismo. Isso por um 

motivo bem simples. Tenha em mente o princípio da incerteza do 

físico Heinsemberg. Se sabes a posição do elétron, não saberás a 

velocidade e portanto não poderás saber onde ela estará no tempo 

X. Por outro lado se sabe a velocidade, não poderá saber a posição 

em que ele se encontra no tempo X. 

O Discordianismo é como um elétron, muitas variáveis e 

mudanças justamente pela sua filosofia com base na confusão. 

Pode ser tudo, e podendo ser tudo não há como definir, apenas de 

modo geral. 

O bagulho é louco e 

sincronizado 

O discordianismo tem como 

base o livro PRINCÍPIA 

DISCÓRDIA! 

12. Esses viveram seu modo 
particular. 

13. Nem todos precisam da sua luz. 
14. Alguns odeia a própria luz. 
15. Outros procuram luz exterior. 
16. De um modo geral as asas são 

mais asas, são libertadoras de 
FNORD. 

 

 
“Homens imundos da Terra 
sintam as dores que só vocês 
sentem! “ 
- Livro das Almas 10 
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Caóticos? 

 

Como se não bastassem as 

sementes da discórdia, 

eles se comportam como o 

que? Os discordianos são 

experts em causar 

confusão com mindfuck! 

Sim! Essa é a sua arte. 

Eles se preocupam muito 

pouco com sua dor. Eles 

são libertários. Bem... 

Você verá que o nonsense 

faz parte do jogo para 

atingir a iluminação. Essa 

iluminação é aquilo que se 

alcança quando se torna o 

próprio senhor, sua 

vontade e você mesmo 

como um só. Isso é o que 

alguns diriam de divino. É 

a sua liberdade e o poder 

de comandar o mundo nas 

regras ditas por você 

mesmo. Não são caóticos, 

são jogadores do não-

absolutismo. O caos 

contém as probabilidade. 

Quanto mais, melhor. 

RECEITA RÁPIDA CONTRA 
MAU OLHADO 

VÁ EM UM CEMITÉRIO A MEIA 
NOITE E PEGUE UM VASO DE 
FLOR DE BARRO. TEM QUE SER 
DO CEMITÉRIO, E NÃO DEIXEM 
EU TE PEGUE 
(PRINCIPALMENTE OS 
MORTOS). AGORA PEEGUE 
ESSE VASO E JOGUE NA 
PESSOA QUE ESTÁ JOGANDO O 
MAU OLHADO EM VOCÊ. ISSO 
DEVE RESOLVER 
#FNORD 
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AH.... ESSES DISCORDIANOS!! 
 
Eles possuem leis e regras 

como qualquer outro sistema. 

O Discordianismo é uma 

religião que cultua a Deusa 

Grega da Confusão: Éris. As 

leis que eles seguem é 

chamado de Pentarroto. As leis 

são; 
I- Não há nenhuma Deusa exceto a 
Deusa e Ela é Sua Deusa.Não há 
nenhum Movimento Érisiano além do 
Movimento Érisiano e ele é o 
Movimento Érisiano.E que todo Núcleo 
da Maçã Dourada também é o lar de 
um Verme 
Dourado.  
II- Um Discordiano Sempre Deve Usar o 
Sistema Oficial de Numeração de 
Documentos. 
III- De um Discordiano é Requerido 
durante o Desabrochar de sua 
Iluminação que Saia Sozinho e que 
Coma Prazerosamente de um Cachorro-
Quente em uma Sexta-Feira.Esta 
Cerimônia Devocional Que Serve para 
Quebrar Todos os Populares 
Paganismos desta Época:dos Cristões 
Católicos (Sem Carne Nas Sextas),dos 
Judeus (Sem Carne de Porco),dos 
Indianos (Sem Carne Bovina), dos 
Budistas (Sem Carne Alguma) e dos 
Discordianos (Sem Pãezinhos de 
Cachorro-Quente). 
IV- Um Discordiano deve Abster-se de 
Pãezinhos de Cachorro-Quente.Pois foi 
este o Consolo de Nossa Deusa Quando 

Confrontada com a Esnobada Original. 
V- Um Discordiano é Proibido de 
Acreditar Naquilo Que Lê. 

 

Tomando isso como base 

preliminar, fundamental para a 

compreensão, podemos 

aprofundar no saber do que é 

ser um discordiano. 

O discordiano discorda de 

qualquer padrão que lhe seja 

conveniente em discordar. Eles 

são quase que uma raça nova, 

querendo quebrar os 

paradigmas de qualquer coisa. 

O nonsense como salvação é a 

forma de buscar a liberdade. 

Não é necessário crer em um 

deus para poder ser 

discordiano, apenas é. Os que 

veem de fora acham-os loucos 

por natureza, apenas uma 

forma de ver as coisas que 

saem do controle. Esses 

discordianos espalhando a 

semente da discórdia são uns 

verdadeiros Deuses, brincando 

com o universo, quebrando 

“padrões” que prendem as 

pessoas em prisões invisíveis. 

Eles quebraram as próprias 

correntes. 
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FNORD III 
1.O Fnord não se explica. O Fnord 

são vê. O Fnord se sabe. 
2.Aquilo que é perfeito não pode 

ser visto nem sentido. Apenas 
percebido. 

3.Fnord é aquilo que você pensa 
que é! 

4.Tudo que pode ser, é Fnord. 
5.O infinito está em Fnord e Fnord 

está no infinito. 
6.Um causador de Bug mental é 

Fnord. Um fnord não é um bug 
mental. 

 

7.O poder de Fnord é maior que o máximo 
que você consegue imaginar. 

8.A Imagniação é infinita e Fnord também. 
9.O Fnord que está acima é o mesmo que 

está embaixo. 
10.Toda criação está em Fnord e Fnord cria 

o nada. 
11.Fnord não é Deus, porque este não 

existe.  
12.Existe o não porque Deus não é Fnord. 
13.A criação é obra de Fnord Caótico. 
14.O Fnord Caótico é criação do Super 

Fnord Caótico. 
15.O Super Fnord Caótico é a criação do 

Hiper Super Fnord Caótico. 
 

A MALDIÇÃO DO 
CARACINZA 
 
Essa maldição proposta em 
Principia Discórdia é a maldição 
que vem se arrastando até os dias 
atuais com os humanos. O 
Homem tenta de todas as formas 
impor ordem, mas o que ele não 
percebe é a natureza estável do 
Universo. Essa natureza se revela 
na desordem, na entropia. A 
tendência é aumentar a entropia 
e não o contrário. Os humanos se 
atem na ordem e tentam a todo 
custo ir contra  universo. Eles não 
percebem o caos ao seu redor? 
Tem que haver um equilíbrio 
nessa ordem... 
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16. O Hiper Super Fnord Caótico é a 
criação do Mega Hiper Super Fnord 
Caótico. 

17. Mega Heper Super Fnord Caótico é a 
criação do Giga Mega Hiper Super 
Fnord Caótico. 

18. Giga Mega Hiper Super Fnord Caótico 
é criação do Nada. 

19. Se pensa que entendeu leia 
novamente até não entende. 

20. Quando não entender, você entendeu 
e conheceu Fnord. 

 

JOGANDO COM NONSENSE 
 
Com nonsense que é uma arte 
aprendida (lendo Principia Discórdia) 
você será capaz de obter a liberdade e 
assim obter... A Liberdade. Quando a 
preocupação for trivial verás que 
viverás melhor. O negócio do jogo é 
que tem que haver um jogo de cintura 
e assim consegues sobreviver aos 
desafios do dia-a-dia. O nonsense 
propõe uma forma de quebra de 
padrão. Quem disse que um pássaro 
não pode nadar? As possibilidade são 
de forma ilimitada quando há 
imaginação e assim obtêm-se a 
iluzminação. 
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ASPECTOS DISCORDIANOS 
 
É característico de Discordiano ter uma levada de humor. 
Eles se divertem com suas próprias tragédias (ou não). O 
que conta é que o humor é uma base do discordianismo. O 
pleunásmo é sempre bem vindo e os paradoxos então... 
Nem se fala. 

“Claro que sou louco.Mas isto não significa 
que eu esteja errado.Eu sou louco, não 
doente”. 
-(Werewolf Bridge,Robert Anton Wilson) 
-Principia discordia 

Podemos afirmar que entre discordianos há muitos tipos 
de personalidades, como por exemplo, artistas, 
ocultismas, músicos, filósofos, pensadores, atores, 
escritores, cientistas, ateus, bruxos, magos, estudantes, 
loucos, assassinos, psicopatas, doentes, mulheres, 
homens, alienígenas... 

15 
Sociedade Fnordiana 

Discordiana 



Uma vez, reza a lenda, um sumério antigo da 

Suméria estava catando barro para seu senhor que 

voava. Ele iria escrever umas coisas em sua tábua 

de argila. 

Em forma de cunha, seus traços começavam a ser 

escrito. O senhor ditava as palavras e ele 

ferozmente as desenhava cuneiformente. O senhor 

dizia com superioridade: 

“Eis que tenho aqui a fonte de todo o poder. De 

Nibiru viemos para trazer o povo superior. O 

sangue de Annunnaki é o sangue de Fnord. Esse 

sangue prevalecerá para que a marca de Fnord 

esteja cravado neste planeta até sua extinção. 

Fnord é a Lei. “ 

Com mais tábuas os pesquisadores encontraram 

uma continuação do texto redigido por outro escriba 

sumério da Suméria. Nesta tábua suas impressões 

revelam uma contradição. 

“Que o sangue Fnord possa percorrer entre 

nossas veias e assim purificar o sangue não-

Fnord. Nós superiores somos inferiores a Fnord. 

Assim seremos superiores. Assim que aquilo que 

está abaixo for o mesmo que está emcima, 

seremos mais que Fnord.” 

Fnord vem do Sumério Fnord, que significa Fnord. 

Os tradutores traduziram como sendo um Fnord. O 

verbo é Fnordar. Quem é fnordado  é um filho de 

Fnord. 

 

FNORD IV 
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É conhecida o envolvimento 

do discordianismo com as 

Ordens espalhadas pelo 

mundo. Podemos citar com 

quase toda certeza o 

envolvimento desses com os 

Illuminatis. Há rumores que 

FNORD seja um grupo que 

forjou a Ordem Illuminati 

para desviar o foco dos 

discordianos, pois estariam 

com dificuldades em colocar 

seus planos em jogo. 

Aconteceu na Bavária, antiga 

Alemanha, em 1723 quando 

decidiram criar a sociedade 

Illuminatis com alguns dos 

maiores pensadores da época. 

Depois de quererem derrubar 

a Igreja, o poder estaria em 

mãos mais adequadas. A 

Igreja ainda detém poder 

moral e secretamente poder 

sob legiões mundiais e os 

discordianos Fnords 

conspiram para derrubar a 

igreja e o estado totalitário 

como em alguns países 

comunistas. 

DISCORDIANOS FNORDS 

“CONSPIRAM PARA DERRUBAR A 
IGREJA E O ESTADO TOTALITÁRIO” 

“Na terra de fraudulentos quem faz 
cagada é rei! “ 
-Livro de Wabbajack 
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Eles estavam presentes nas manifestações de 2013. 

Foram às ruas com o estopim do aumento das 

passagens. Promoveram ataques ao governo petista e 

moveram legiões para irem em frente do congresso 

parlamentar. Eles foram caçados pelo governo até as 

eleições de 2014, da qual alguns conseguiram abrir os 

olhos de cidadãos comuns. O apoio de algumas lojas 

maçônicas iniciou alianças para um projeto muito 

maior. 

Manifestações fora do país nacional (Brasil) 

organizada por discordianos envolvidos com FNORD 

retirou do poder o presidente do Egito em alguns anos 

atrás. 

Há suspeitas de conspiração contra o comunismo em 

Cuba e a derrubada de Dilma juntamente com o 

ditador Venezuelano. 

FORAM FNORDAR 

Suas ações em Santa Catarina foi visível na 
manifestação na Universidade Federal De Santa 
Catarina (UFSC) quando a polícia tentou invadir a 
universidade investigando pontos de drogas. O que 
houve foi que os militantes de esquerda tomando a 
cadeira do reitor, levantando a bandeira vermelha e 
baixando a bandeira brasileira, foi um sinal sátiro ao 
governo que Discordianos estavam por ali. A mídia 
vendeu a informação precipitada. 

ATO DE REBELDIA? NÃO... 
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FNORD V 
1.Na Terra Santa padeceu uma 

criatura cheia de glória. 
2.Todos temiam pela sua força. 
3.Os poucos que se arriscavam em 

conceber um pouco de poder 
definhava. 

4.Somente os mais puros 
conseguiam chegar perto dessa 
criatura. 

5.A luz emanada de seu ventre era 
de tamanho branco imensurável. 

 

Os grupos de discordianos estão 
espalhados pelo globo, é certo. 
Os encontros acontecem quase 
que raramente e a tecnologia os 
auxiliam nesse sentido. Se 
encontram escondidos que fica 
difícil entrar em contatos com 
eles. Tanto foi que um 
discordiano perdido pode levar 
anos até topar com outro 
discordiano. 

Os grupos 

É quase que uma bênção 
encontrar um discordiano. 
Eles podem estar na sua 
cidade. Pode ser o prefeito 
da sua cidade. Pode ser o 
policial que te deixou passar 
em uma blitz. Pode ser você 
mesmo! 
 
A história de que eles podem 
ser originados de uma raça 
fora da Terra pode ser 
verdadeira. Há inscrições 
discordianas que o 
discordianismo é um rastro 
de um fiiosofia vinda dos 
sumérios. Esse povo 
adoravam seus Deuses que 
poderia ser de outro planeta. 

 
“As borboletas sacodem os 
mármores da vida?” 
-Livro das Almas  
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OS MAGOS DISCORDIANOS 

Os magos que são 
discordianos 
acreditam no caos 
como fonte de 
poder. Lá reside as 
probabilidades e 
jogar com isso faz 
crescer a magia.  Em 
certo sentido eles 
seguem a magia 
moderna, a corrente 
23. O mago mais 
famoso dessa área é 

P. Carrol. Talvez não 
seja. Mas muitos o 
conhecem. Usam o 
efeito borboleta para 
atingirem seus 
objetivos. Alguns o 
fazem por pura 
diversão, mas um 
dos conceitos mais 
firmemente 
concordados por 
esses magos é que 
tudo é possível. 

“Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. “ 
-Livro de Wabbajack 
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6. Jamais se registrou a face dessa 
criatura. 

7. Os antigos o chamavam de Fnord. 
8. Ninguém entendia as palavras de 

Fnord. 
9. Fnord era destruidor mental de 

qualquer lógica. 
10. O que se sabe é que não se sabe. 
11. O último registro de Fnord foi 

encontrada há cerca de 174 anos na 
Inglaterra. 

12. Virou uma lenda. 
13. Virou um mito. 
14. Hoje vangloriam Fnord. 

 
 

“Entender o mecanismo de um método é a 
chave para a independência. “ 
-Livro de Wabbajack 

 
“Se fosse para eu mensurar a dor eu 
chamaria um poeta para calcular. “ 
- Dores 

 

 
“Deus Criou a dor e 
ele viu que era bom.“ 
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FNORD VI 
 
ASPECTOS FNORDIANOS 
 

O que dizer de Fnord? Hmm... deixe-me ver. Não se sabe 
muita coisa. O que se sabe é pouco e pode ser duvidoso. 

O Discordiano sabe que a liberdade é acima de tudo 
importante. Ou importante acima de tudo. Podemos dizer que o 
Humor liberta. Talvez a Freak Religion dos tempos modernos, são 
aquelas religiões individualista que cada um procura, mas como 
humanos vivem em grupo, há uma “religião maior” da qual todos 
fazem parte. 

Fnord é uma palavra simbólica para representar o oculto. 
Seria uma palavra oculta usada pela mídia para mandar uma 
mensagem oculta e que ninguém percebe. Claro que essa palavra 
não é Fnord. 

O Discordianismo incorporou essa palavra na página 00010 
no Princípia Discórdia. Fnord é símbolo da semente de Éris! Onde 
há um Fnord há um Discordiano e onde há um Discordiano há 
um Fnord. Não se sabe o valor exato de Fnord.  

A palavra de pichar no mundo é Fnord. Quando veres um 
Fnord, saberás que um Discordiano passou por ali. Ou não. Todo 
Discordiano conhece a palavra. Os mais iluminados sabem seu 
verdadeiro significado e não transmite a ninguém. Somente pela 
glândula pineal é possível obter saber. Ou então a Éris vem ao 
teu chamado e revela-te a palavra. 

 
Ao atravessar a porta o infinito se abre e o intenso 

prazer sara as feridas.  
Livro da Loucura 
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A verdade 
inescrutável é que 
nesse universo nada é 
absoluto Nem mesmo 
o tempo. Os que se 
perguntam o que 
significa Fnord tem 
em mente uma 
dúvida muito 
particular do que não 
se conhece. Fnord é 
sinônimo da palavra 
Bazinga que Sheldon 
Cooper usa quando 
faz uma... Pegadinha 
com alguém. É como 
se fosse o “Rá!! 
Pegadinha do Sergio 
Malandro”. Na 
verdade FNORD é 
muito mais que isso. É 
isso um pouco mais. 
A ordem mundial 
atual é centrada no 
poder e o capital, 
claro está bem 
juntinho disso tudo. O 
que não se sabe é 
que há vertentes de 
poderes e FNORD é 

um bote expiatório. 
Talvez não seja.  
Discordianos do 
mundo todo toma 
esta palavra como um 
grito de guerra e 
como uma forma de 
cumprimento ao 
irmão da irmandade. 
Essas palavras pode 
se tornar a nova 
moeda global quando 
os planos centrais dos 
mais poderosos se 
tornarem completos. 
A palavra é um rastro 
que discordianos 
deixaram para trás 
como se fosse 
migalhas e tentam 
estabelecer a 
desordem mundial. 
Bem, esse método é o 
que é usado para 
“ferrar” o governo 
republicano nos EUA. 
No Brasil ocorreu algo 
semelhante quando o 
grupo anônimo 
atacou a página oficial 

do governo. 
O que parece é que 
há um plano por trás 
de muita coisa e esse 
grupo de 
discordianos,  
aparentemente 
inofensivos, podem 
ser os peixes maiores. 
Segundo um 
documento oficial um 
dos integrantes da 
câmara da agricultura 
teria declarado-se 
membro discordiano. 
No Brasil ainda não 
há muitos membros, 
mas os números 
tendem a aumentar. É 
declarado que o que 
eles buscam é a nova 
ordem mundial e 
quiçá são uma 
fachada dos 
illuminatis tão 
temidos pelos 
conspiradores. 

 

FNORD VII 
 

Fim? 
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PAUSA PARA O INTERVALO COMERCIAL 

Anunnakis invadem a 
Terra! SE PREPAREM 

NOVO CD SÓ PARA 
BAIXINHOS 
(((Venda proibida para maiores de 1,20 m))) 

Contra hemorroidas! 
Compre agora a banana mecânica! 

VAI CHOVER 

 
“Tempo e energia é o 
ingrediente para 
mudança. “ 
 

Membro FNORD dos Anunnakis 
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BLACK SABBATH SÃO OS QUATRO 
CAVALEIROS DO APOCALIPSE 

VENDO BICILCETA 

A PERVERTIDA! 
EM BREVE, SÓ NOS CINEMAS 

FIQUE RICO GANHANDO 
DINHEIRO 

VOLTAMOS COM A NOSSA PROGRAMAÇÃO 
ANORMAL 
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O caos A ENTROPIA E A 
magia 

Faze tudo que tu queres, a de ser tudo da lei – 

máxima de Aleister Crowley. 

 

 

É sabido que essa frase a maioria nem 
conhece. Isso porque somente iniciados a 

compreendem. Eu adquiri  durante meu processo 
de iniciação (o que continuo até os dias de hoje) 
uma ampla visão de como as coisas funcionam e o 
caos visto por muito como algo ruim é aquilo que 
procurava por boa parte do tempo. 

A ordem é uma ilusão. O que há de fato é que 
há caos e quando colocamos de maneira mais 
padronizada apenas diminuímos o caos. O caos 
compreende as probabilidades e saber que nada é 
absoluto me fez ver o mundo de maneira 
diferente e é essa a função do nonsense. Depois 
que li Principia Discórdia percebi as nuances do 
universo e comecei a aplicar minha magia em 
casos com muito mais eficácia. 

A Vontade é aquela força eminente ao 
Homem que faz as coisas ocorrerem. Tendo isso, 
mas tendo o limite, de nada valerá! O 
discordianismo lhe proporciona infinitas opções 
de escolha e faze-nos pensar que antes era 
impossível que não! TUDO É POSSÍVEL, 
INCLUSIVE O IMPOSSÍVEL! 
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AQUILO QUE CHAMAMOS DE SAGRADO 

Um resumo dos elementos Discordianos 

O PENTARROTO 

O Cao Sagrado simboliza 
absolutamente tudo que qualquer 
um jamais precisa saber sobre 
absolutamente qualquer coisa, e 
mais! Ele até simboliza tudo que 
não vale a pena saber, 
representado pelo espaço vazio ao 
redor do ISSO-DAQUILO. 

I- Não há nenhuma Deusa exceto a Deusa e Ela é Sua Deusa.Não há nenhum 
Movimento Érisiano além do Movimento Érisiano e ele é o Movimento 
Érisiano.E que todo Núcleo da Maçã Dourada também é o lar de um Verme 
Dourado. 
II- Um Discordiano Sempre Deve Usar o Sistema Oficial de Numeração de 
Documentos. 
III- De um Discordiano é Requerido durante o Desabrochar de sua Iluminação que 
Saia Sozinho e que Coma Prazerosamente de um Cachorro-Quente em uma 
Sexta-Feira.Esta Cerimônia Devocional Que Serve para Quebrar Todos os 
Populares Paganismos desta Época:dos Cristões Católicos (Sem Carne Nas 
Sextas),dos Judeus (Sem Carne de Porco),dos Indianos (Sem Carne Bovina), 
dos Budistas (Sem Carne Alguma) e dos Discordianos (Sem Pãezinhos de 
Cachorro-Quente). 
IV- Um Discordiano deve Abster-se de Pãezinhos de Cachorro-Quente.Pois foi este 
o Consolo de Nossa Deusa Quando Confrontada com a Esnobada Original. 
V- Um Discordiano é Proibido de Acreditar Naquilo Que Lê. 

SAGRADO CAO 
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A MÃO DE CINCO DEDOS DE ÉRIS 

O símbolo oficial da POEE é aqui 
ilustrado.Pode ser este, ou qualquer 
outro dispositivo similar para 
representar DUAS FLECHAS 
OPOSTAS CONVERGINDO EM UM 
PONTO COMUM.Pode estar na 
vertical, horizontal ou qualquer 
outra coisa, pode ser tão elaborado 
ou simplificado como queira. 
O nome esotérico para este símbolo 
é A MÃO DE CINCO DEDOS DE ÉRIS, 
também reduzida simplesmente 
para A MÃO. 

O CINCO COMO SAGRADO 

ERA A SIMBOLOGIA USADA 
PELOS ANTIGOS ILLUMINATIS 
ENTRE OUTRAS 
PERSONALIDADES. O “V” É O 
NÚMERO CINCO EM ROMANO, 
SIMBOLIZANDO O CINCO 
SAGRADO E DEPOIS USADO 
INOCENTEMENTE PELOS 
HIPPIES. 
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OUTRA COISA DE DISCORDIANOS É FAZER CABALAS. 
UMA CABALA É AQUILO QUE VOCÊ PENSA QUE É. 
MAS POR NÃO TER OUVIDO ANTES O QUE SEJA, 
PROVAVELMENTE PENSOU ERRADO. 

AS CABALAS 

As cabalas são como livros de princípios. 
Podemos fazer uma analogia com os 
antigos Grimoires que continha os 
segredos das bruxas e no que elas 
acreditavam. Os discordianos podem 
fazer suas próprias cabalas inclusive 
levando em consideração a possível 
discordância do discordianismo.  

Essas cabalas podem conter seus ensinamentos que 
foi adquiridos pela Deusa Éris. Ou pode conter 
coisas que você considera importante. Você pode 
saber mais sobre cabalas consultando sua glândula 
pineal. 
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RESERVADO 
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O discordianismo é mais antigo que muitas religiões. Na 
verdade ele foi a primeira de todas! Sim, a primeira. Eva 
recebeu a maça de Samael, a cobra e ali estava a Deusa Éris 
causando discórdia. Eva levou à Adão onde ambos caíram na 
trolagem da Deusa. 

Depois de séculos passando quase em branco, o 
Discordianismo teve o primeiro Discordiano denominado 
BIDIDA GADA, que foi um  sumério da Suméria. Seu nome 
significa Cerveja mijada (BID-DiDA, variações, cerveja 
cacada/defecada) o jovem (GADA, jovem, pequeno). Esse foi o 
iluminado primeiro que compreendeu e descompreendeu em 
seguida após entender. Bidida viveu até morrer. 

Depois de Bidida se teve notícia apenas na Grécia antiga, 
onde a deusa foi disseminada e leiloada por mercadores da 
Babilônia pós-moderna. A maça dourada teve sua origem ali, 
bem ali mesmo. Mas foi feita de prata porque o ourives não 
tinha ouro para a confecção, logo a primeira maçã dourada 
era falsa. Alguns especulam que teria sido feito por um 
devoto que estava querendo enviar uma mensagem pelo 
tempo. 
 

DISCORDIANOS FAMOSOS 
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Na Grécia os Discordianos foram enchendo os teatros. Um 
Discordiano naquela época era filósofo também. Grandes 
pensadores estavam entre eles, Pitágoras foi um. Descobriu as 
bases da matemática e estabeleceu a lei numérica, onde diz 
que tudo é número. As equivalências de Éris em número foi 
descoberto por Pitágoras. 

O próximo discordiano foi Isaac Newton. Descobriu a lei da 
gravidade com um insight enviada pela glândula pineal. Éris 
com sua maça divertida iluminou o menino de vinte e tantos 
anos. Precoce, Newton logo se converteu em Discordiano e 
promoveu um clube para discordianos e converteu mais alguns 
de seus colegas. Nessa época ele fingia que estudava para 
pregar a palavra da Deusa e assim ser iluminado outras vezes, 
como quando desenvolveu o cálculo (derivadas e integrais). Sua 
rivalidade com os Illuminati (Robert Hook, presidente da Royal 
Society) fez dele inimigos mortais. Depois que assumiu a  
presidência conseguiu proclamar a palavra FNORD em seus 
círculos. Há um documento perdido, que foi achado, que conta 
que seus estudos alquímicos era em busca da larva dourada. 

Talvez a figura mais conhecida da época medieval, além 
dos reis, seja o bobo da corte. Estes eram discordianos que 
pregavam o Humor aos povos disseminando a palavra FNORD 
pelos quatro cantos do mundo. O bobo da corte foi uma figura 
importante para o processo evolutivo do Discordianismo. O 
mais famoso bobo da corte foi o Bobo Da Corte chamado Bobo 
da Corte. 
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Hoje em dia muitos discordianos vivem tranquilamente 
(quase) com sua religião devotada à Deusa. São artistas, 
cientistas, loucos entre outros. Muitos são e não sabem. 
Hoje os Discordianos estão mais unidos e lutam pela 
revolução humorística e espalham a discórdia e confusão 
pelos quatro cantos. Escrevem coisas falsas parecendo 
verdades para confundir os que leem por isso a ultima lei 
discordiana é: não acredite no que você lê. 

A discordiana mais famosa dos tempos modernos é a 
Narcisa. Sua conduta é de extrema discordianista. Sua mente 
confusa espelhando a confusão faz dela iluminada. 

Todas as religiões estão contidas nela e ela é a única 
suprema de todos. Somos todos um só e só todos somos. 
Ave Éris, Hail Éris, a discórdia não pára. 
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Carta de convocação preliminar  
fnordiana 

De Nibiru 
Centro do Universo Local 

Convidamos vossa senhoria por meio desse convite 
inesperadamente que se junte ao movimento mindfuck 
fnordiano erisiano discordiano para dominar as 
massas. Caso se interesse queime uma cópia desse 
documento com seu termo de entrada para nossa 
sociedade ultra secreta. Após isso um homem vestido 
de terno verde com um broxe FNORD irá aparecer para 
contata-lo. 
 
Caso não se interesse, cuidado com suas palavras 
irmão. Acidentes acidentais podem ocorrer. 

S.F.E.D 

Fnordianista primeiro 

Assine aqui 
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MAIS UMA PAUSA PARA OS COMERCIAIS 

O FNORD QUE ESTÁ EM CIMA É O MESMO FNORD 
QUE ESTÁ ABAIXO 
-HERMES TRISMEGISTO SOBRE FNORD 

NÃO LEIA ESTAS PALAVRAS EM VOZ ALTA, 
ELA TEM MEDO DE ALTURA 

A CIÊNCIA CRIA FNORDS 

SOMOS TODOS 
RATOS 
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SHELDON COOPER É UM FNORDIANO ANUNNAKI 

... TALVEZ SEJA APENAS UM 

ROBO MESMO 

PAPA HEMÉRITUS 

CONSAGRADO PAPA POEE 
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MESTRE DOS MAGOS 

Aparentemente apenas um personagem de 
desenho, não é? É que ele é bem mais que 
isso. Foi usado a figura desse humilde 
velhinho com pinta de inocente para 
transmitir a mensagem de FNORD para o 
público como uma forma de “lavagem” 
cerebral. Na verdade é mais uma preparação 
mental. Sempre que ele sumia aparecia 
subliminarmente as palavras FNORD e 
quando aparecia para seus orientandos no 
mundo perdido resurgia como símbolo a 
volta de FNORD. 

A máfia dos Engenheiros de 
Materiais 

Criaturas FNORDIANAS invadiram 
até os centros de engenharia para 
começar o plano de domínio. O 
mundo  antigamente era 
construídos pelos free-mansons, 
mas agora é construídos pelos 
engenheiros. Eles são uma máfia 
muito bem organizada que há 
poucos deles ainda. Vão construir 
materiais para resource FNORD em 
5 anos. 
NÃO DIGA QUE FOI EU QUEM DISSE 

VOLTAMOS COM A NOSSA 
PROGRAMAÇÃO ANORMAL 
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SEGREDOS FNORDIANOS DISCORDIANOS 

Nossos objetivos se centra no público em massa. 
Queremos promover o Nonsense de forma 
mundial. Temos alianças bem prestigiadas no 
mundo atual. Precisamos libertar o povo, 
igualmente fizemos na época da escravatura. Não 
podemos desistir da liberdade de expressão e de 
pensamento. O Governo atual repudia nossas 
ações em prol de um controle. não vamos deixar 
isso acontecer. Nossa ordem vem por séculos 
livrando o homem e mulheres da censura. Pedimos 
qualquer tipo de apoio. Nos procurem nas redes 
sociais e será bem vindo. Somos a Sociedade 
Fnordiana Discordiana Illuminati. 

Membro corporativo da Sociedade F.D.I 

NÃO CONTE A NINGUÉM 
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Nossa aliança com Ordens Iniciáticas 

ORTO TEMPLIS ORIENTS 

  

Temos um pleno apoio e 
aliança com consideráveis 
ordens para impulsionar 
nossos anseios de liberdade. 
Iniciados de várias ordens 
lutam com FNORD para 
derrubar Governos 
ditadores. 

Aleister Crowley não quis aliarse 
membro FNORD DISCORDIANO 
por indulgências. Logo depois de 
sua morte (por causas “naturais”) 
em 1º de Dezembro de 1947, a 
ordem aceitou aliar-se.  Nesse 
período houve um contato primário 
com a Sociedade Hermética 
Ocidental para elevarmos nossos 
horizontes 

Aleister Crowley 
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Hoje, depois de mais 50 anos temos uma estrutura 
iniciática bem organizada e sistemática. Atuamos 
juntamente com as ordens para conhecer melhor a 
história da civilização Humana, já que o ocultismo 
sempre esteve presente desde a época Suméria. 

ASTRUM ARGENTUM 

Sobre a Golden Dawn não 
queremos falar sobre o assunto. 
Há divergências internas e 
preferimos não proferirmos 
sobre o assunto citado. 
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MAIS UM SEGREDO FNORDIANO DISCORDIANO 

Para que você acredite em nossas palavras, 
dispomos de segredos que somente nossa 
Ordem possui. Uma delas foi sobre o plano 
de domínio ou simplesmente o nosso 
objetivo. Discorremos sobre nossa 
influência na história e na atualidade. 
Agora vamos discorrer sobre a verdade 
suprema do nosso universo. 

O que você não sabe (e  vai saber agora) 
é que nosso planeta tem regências 
superplanetária. Sim, parece balela. 
Nosso planeta se chama Urântia e está 
localizado na periferia do sistema local, 
da qual é regido por um soberano. 
Nosso humilde planeta passou por 
dificuldades (e ainda passa) em termo 
de evolução espiritual. Isso por que 
estamos MUIIIIITO longe do centro 
iluminado. Somos conhecidos pelo 
símbolo em forma de cruz depois que 
Mikael de Nebadon veio até a Terra 
para conseguir a sua outorga para 
conseguir a soberania.  
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Nós temos um alto apreço para o conhecimento e 
por isso é que fazemos alianças com as ordens de todo o 
mundo. Essas ordem guardam segredos que para a 
maioria das pessoas faz importância alguma, mas quem 
detêm o conhecimento detêm o poder, meu caro. 
Lembre-se, o vaticano há uma biblioteca gigantesca que 
alguns dos conhecimentos lá contidos levou mais de três 
décadas para ser redescoberto. Observe o atraso. A física 
atual está prodígio e se soubéssemos a estrutura atômica 
há 100 anos atrás, hoje talvez teríamos energia limpa e 
barata, poderíamos voar com nossos carros ou até 
mesmo nos teletransportar. Nossos áudios seriam 
maravilhosos e nossos celulares seriam melhores ainda! 

Convidamos VOCÊ a participar dessa nova era, 
irmão, com você do nosso lado podemos avançar na 
história mais rápido e quiçá uns anos de vida a mais... 

Saberás os segredos que ninguém mais sabe, 
portará um título honorário da nossa ordem e 
promoverá FNORD como forma de agradecimento. 

Você faz parte desta história e com você do nosso 
lado podemos ser... Felizes para sempre! 

... CONTINUANDO 

Contamos com seu apoio 
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Finalizando o livro fnord 

É com imenso prazer que escrevo este livro finalizando com 

palavras finais de um final de livro para finalizá-lo para poder 

terminar mais um fim de livro que se termina. 

Você passou por tempestades de mindfuck da Sociedade 

Fnordiana Discodiana. Aprendeu o que é o Discordianismo e 

quiçá o que é FNORD. Também pode ter aprendido algo de 

magia, já que está tudo conectado. 

Eu iria colocar umas palavras discordianas, mas o livro todo foi 

Discordiano. 

A deusa agradece sua paciência em ler este lixo. 

 

Esse livro fez parte da doutrinação NONSENSE e parte do 

projeto MINDFUCK idealizado por algum discordiano 

desconhecido. 

 

O que se sabe é que talvez os poucos que obtiveram a 

iluzminação irá em busca de respostas para as questões, os que 

não amadureceram irá simplesmente fechar esse livro ou então 

excluir. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. 

 

Quando Franz Bardon escreveu seus livros de iluminação 

Hermética, somente os maduros obtiveram em mãos o livro. Uns 

desistiram no caminho, os que permaneceram foi além do 

esperado e receberam a graça divina. 

 

No apêndice A você encontrará algumas informações úteis para 

seu caminho. 
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APÊNDICE       A      ( A DE APRENDIZ) 

Para espalhar a palavra 
FNORD por ai você vai 
precisar da sua 
imaginação, vontade e 
alguns materiais 
simples, como caneta e 
papel. 
 
Em uma operação 
MINDFUCK idealizada 
por The Illuminatus by 
Robert Anton Wilson 
ele sugere alguns 
poucos passos: 

1. Escreva em dinheiro frases como: 
A) Me queime 
B) Duvido você me rasgar 
C) FNORD 
D) Fnord esteve aqui 
E) Você me usa 
F) Me guarde 

2. Deixe em livros da Biblioteca frases como: 
a) Em concerto 
b) Não leia-me 
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c) Quanto mais leres, menos saberá! 
d) Eles te observam 
e) Fnord vamos todos Fnordar 
 
Há outras, mas eu acabei esquecendo. 
 

FNORD NO TRABALHO 

Igualmente no trabalho você poderá dar um Bug mental 
em seus colegas, vai ser divertido se conseguir em um 
que tu não gostas. 
 
1. Coloque uma garrafa dágua escrito FNORD nela e 

tome. Ou então ofereça à alguém. 
2. Escreva em sua agenda frases como: 
A) Preciso comer hoje as 8:00h 
B) Comer cachorro quente. 
C) Ligar para a confraria 
D) Matar a cachorra 
E) Concertar o chuveiro da vizinha (esse pode ser 

problema)  
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PRESENTIANDO COM FNORD 

Em amigo secreto é uma boa alternativa. Podes fazer 
uma brincadeira com FNORD que eles nem vão 
suspeitar de sua conduta, vão achar zoeira mesmo... 
Dessa maneira implantará a palavra em seus cérebros 
sutilmente. 
 
1. Pode ser um CD virgem escrito FNORD. 
2. Pode ser uma caixa vazia com um bilhete escrito 

FNORD 
3. Pode ser uma carta que há apenas escrito 23000 

FNORDs 
4. Pode ser um bicho que a pessoa detesta com as 

palavras coladas nas costas desse bicho. 
5. Invente! 

NA MÍDIA 

A mídia é a forma mais virosa de espalhara a 
palavra. Introduza em seus comentário (no final, 
quando termina) a palavra FNORD. As pessoas 
irão ler e não entenderão. Isso basta. 

Mande e-mail de um perfil falso para seus 
amigos com mensagens NONSENSE.  
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Diretamente da Sociedade 

Fnordiana Discordiana 

Oferecimento da Sociedade Fnordiana Discordiana 
 
 
 
Agradecemos enormemente Akasha pela sabedoria e 

orientação para este documento Sacro. 
 

O Cao Sagrado está mais forte que minha fome 
 

Da Sociedade Discordiana 
 

Você possui toda e qualquer autorização para 
fazer o que você quiser com essa obra. Você 

só não está autorizado a excluí-la de sua 
mente. 

Mensagem sutil aos Illuminatis da Bavária 
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This         is 
 
        the  
 
        end 
 
????????????? 

I DON’T THINK SO 



FNORD 
MAIS QUE UM MOVIMENTO 

BY DARK NIGHT 


