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APRESENTAÇÃO 

O que faz com que caracterize sua vida uma normalidade? 

O que há além de seus olhos? Como poderiam as regras 

serem mudadas? É isso ruim? Sim? Não? Até onde vai o 

limite da piada? Como fazer uma piada séria? É a filosofia 

e a religião intocáveis? Seriam elas a salvação do 

Homem? Como seria a salvação? É possível unir o Humor 

com Religião? Seria isso uma heresia? Porque rimos? O 

que é humor para nós? Poderíamos estarmos em um 

estado letárgico e viver em mundo paralelo? Como encarar 

a vida de uma perspectiva insana? É possível isso? Posso 

conviver com uma maluquice? O que torna maluca? O que 

estou fazendo aqui? 

 

Essas e outras questões podem balançar com sua ideia fixa 

e rígida sobre a sua própria existência. Alguns paradigmas 

são quebrados e ai você sente vertigem e cai. Essa pancada 

na cabeça é o reflexo do espelho sem moldura. É como se 

caísse um véu e você percebesse por debaixo da saia que 

Deus é Deusa. 

 

Aqui está contido um manual, ou um Discordianismo para 

Leigos, com a ideia de disseminar essa cultura que pode 

ser uma piada levada a sério, ou uma seriedade levada de 

forma engraçada. Você é quem escolhe. 

 

O resumo da religião mais NonSense da face terrestre! 

Apertem os cinturões de Vênus, e vamos lá!  
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DISCORDIANISMO 

A Religião que possui Eris como a Deusa, a deusa da confusão. Mas há um erro na 

interpretação desse conceito (confusão), como na maioria da realidade. Você interpreta 

como algo ruim, medo e talvez com pavor. Entra em pânico também? Talvez sim. 

Talvez não. O Discordianismo tem a ver com a questão, no modo de como você enxerga 

a realidade ao seu redor.  

O Discordianismo surgiu por volta de 1958 com dois jovens (Kerry Thornley e Gregory 

Hill) depois de uma alucinação em um boliche. Ficaram intrigados com tal cena e foram 

pesquisar o significado de um símbolo que parecia o Yin-Yang. Dai descobriram que a 

Deusa da confusão estava por trás disso para libertar os Homens por meio do humor! 

O Discordianismo é um movimento caótico, que não possui direção. Tal como a 

estrutura do vidro, que é amorfo, ela se sustenta, mas não possui ordem ou direção dos 

planos atômicos. Porém ao estudar o discordianismo mais profundamente, descobrirá 

que a ordem é apenas uma parte do Caos. Tudo é Caos. O Universo tende a ser caótico 

por natureza, basta deixar cair uma xicara no chão e observar que os cacos e restos do 

material se espalha de forma caótica. Isso é a entropia do Universo gritando o nome de 

Éris. E quanto mais adiante fores ao interior profundo do discordianismo, entenderá (ou 

talvez não) que Caos e Ordem não existem, e que é tudo ilusão. Verdades são meias 

mentiras assim como mentiras são meias verdade. Se estiver confuso, é só lembrar da 

lei relativística de Einstein da qual diz que o Tempo é relativo, mudando de acordo com 

o observador. 

Os elementos que constituem o Discordianismo são diversos (talvez infinito). 

Listaremos alguns para sermos didáticos (os elementos que sabemos até então): 

- Humor 

- Koans 

- Parábolas 

- Mitologia 

- FNORDs 

 

HUMOR 

O humor é a base quase que principal do Dicordianismo. A seriedade (ordem) que foi a 

maldição do Caracinza (GreyFace no original) é o que leva o Homem para o abismo de 

seu próprio ser. O Humor liberta, pois é livre de censura. E já dizem os especialistas: o 

melhor remédio é o riso. 

LÁ NA FRENTE TEM UMAS 

FIGURINHAS! 
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KOANS 

Um koan (公案; japonês: kōan, chinês: gōngàn, coreano: gong'an, vietnamita: công án) 

é uma narrativa, diálogo, questão ou afirmação no budismo zen que contém aspectos 

que são inacessíveis à razão. Desta forma, o koan tem, como objetivo, propiciar a 

iluminação espiritual do praticante de budismo zen através da interrupção do seu fluxo 

de pensamentos. Um koan famoso é: "Batendo as duas mãos uma na outra, temos um 

som; qual é o som de uma mão somente?" (tradição oral, atribuída a Hakuin Ekaku, 

16861769). (Retirado na cara de pau do WikiPedia. Pode confiar). 

 

PARÁBOLAS 

É comum vermos (ou lermos) textos discordianos em forma de parábola. Se almeja usar 

essa linguagem, a metafórica, para tentar acessar informações inacessíveis de nossa 

mente, cabendo uma vasta interpretação da mensagem que  pode variar de acordo da 

condição mental do adepto. 

 

MITOLOGIA 

No Discordianismo a mitologia é vasta. Pode ir desde o grego básico, Nórdico, 

Sumério, até os mais modernos baseados em literaturas e filmes. Por ser uma religião 

(ou uma piada) livre, está constantemente crescendo, mudando, renovando, acabando, 

surgindo, etc... O caos é a lei da mudança. 

 

FNORD 

Falaremos disso mais adiante. 

 

Você pode ser um PAPA POEE discordiano se quiser também. Alguns constroem seus 

templos em sua glândula pineal (uma pinha orgânica que fica dentro de sua cabeça. Os 

Hindus a chamam de Terceiro Olho. Os discordianos a usam para conversar com a 

deusa. No sentido metafórico, talvez). 

POEE 

“POEE (pronuncia-se “POEE”) é um acrônimo de 

PARARTHEOANAMETAMYSTIKHOOD OF ÉRIS ESOTERIC*. A primeira parte pode 

ser tomada como significando “equivalente à divindade, reversão além-mistica”. Nós 

não somos realmente esotéricos é que ninguém liga muito para nós.” (Retirado do 

Princípia Discordia). 

EU DEVERIA LER MAIS SOBRE 

MITOLOGIA GREGA... 
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A POEE pode ser uma seita criada pelos Illuminati Bávaros ou apenas um 

movimento/sociedade. O que importa é que faz parte do discordianismo e é preciso que 

você saiba que eles existem. 

A Sociedade Discordiana não possui definição, mas ela existe e é composta por 

qualquer um que queira fazer parte dela. Mas por ser indefinida, não significa que não 

pode ser descrita... A energia, por exemplo, não possui definição, mas pode ser descrita 

(como energia potencial: quando você eleva um corpo de uma altura X para uma altura 

Y. O corpo se desloca em queda “sozinha” pela energia adquirida com o potencial 

gravitacional; Energia mecânica, energia cinética, energia térmica, etc...). Portanto vou 

descrever a Sociedade Discordiana (pelo menos a que eu vejo... A que não vejo eu 

invento). 

A Sociedade Discordiana age principalmente no meio cibernético, nas redes de 

computadores espalhados pelos quatro cantos da Terra redonda. Dificilmente (porém 

acontece às vezes) discordianos se encontram ao vivo e em cores. Um dos motivos para 

isso ocorrer é porque os discordianos moram distantes demais. Geralmente acabam 

conhecendo o movimento nas redes sociais. 

Seus modos são bugatórios... O que quero dizer é que exaltam no mais alto possível seu 

humor e quebrando a lógica em muitos assuntos. O comportamento é similar a de um 

bêbado bobão... Mas isso faz parte do movimento, não significa que são retardados 

(talvez). É tudo parte de uma brincadeira. 

No geral eu descreveria os Discordianos como bem humorados, levados e 

desconcertantes. São sinceros e suas verdades são apenas um espelho de suas vítreas 

almas. 

Um outro ponto é que a diversidade é alta, mas é possível denotar um certo padrão 

cultural dos discordianos (pelo menos aos que me rodeiam). Gostam de literatura 

clássica, outros de arte POP, gosto musical hardcore e muita filosofia, metafísica, 

ocultismo, etc... E quando se juntam em chats de bate papo, é para zoar e filosofar... 

Discordianos... 
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SIMBOLOS DISCORDIANOS 

Como toda religião, o Dicordianismo possui seus símbolos também. A importância do 

símbolo para qualquer sistema (e não só religioso) é seu significado. Um símbolo é uma 

imagem que carrega consigo 

um resumo de diversos 

conhecimentos e significado. 

A MÃO DE ÉRIS DE 

CINCO DEDOS 

É o símbolo oficial da 

POEE. Portanto quando você 

ver esse símbolo, você está 

diante de uma marca de 

quem ou do que foi a POEE 

(o movimento Erisiano). O símbolo é a pata de uma morsa ou simplesmente duas 

flechas de encontro uma com a outra. Seu simbolismo eu deixarei para o leitor refletir. 

CAO SAGRADO 

O Cao Sagrado (não confunda com Cão e muito 

menos com o Chão) é a chave para a iluminação 

Discordiana. Semelhante com o Yin-Yang dos 

Taoista, representa tudo que vale a pena saber. E 

aquilo que não importa também. É o ISSO e 

DAQUILO. Em um dos lados (o ISSO no lado do 

DAQUILO) está a maçã dourada da qual dentro de si 

há uma larva dourada, simbolizando o Princípio 

ERÍSTICO. Do outro lado (o DAQUILO do lado do 

ISSO) há um pentágono simbolizando o Princípio 

ANERÍSTICO.  

 

SINAL DO NÚMERO V 

Utilizado pelos Antigos Discordianos Romanos, 

Illuminati Churchill e inocentes hippies de todo 

lugar. O número cinco representa a lei suprema do 

Universo Cósmico que tudo está relacionado 

diretamente ou indiretamente com o número cinco. 

Você possui cinco dedos na mão, no pé e... só isso. 

Possui cinco sentidos e cinco é um número mágico.  
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ST. GULIK 

St Gulik é o mensageiro da Deusa. Num 

passado remoto ele era conhecido também 

como Hermes Trismegisto. Outros o nomeiam 

com nome diferentes. Ele é uma barata. São 

Gulik frequentemente aborda Discordianos para 

iluminações lamparíneas. Ou em fluorescentes 

mesmo... Você pode encontra-lo debaixo da sua 

pia também. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SINCERAMENTE... 

Creio que jamais saberão da verdade se ela for 

mentida. – Gulik 150 A.C 

Se for para ser, que seja! – Gulik 123 A.C 
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O PENTARROTO – (OU AS CINCO REGRAS DISCORDIANAS) 

Antes de prosseguir com a EnvangÉrisação, é importante que você saiba disso, Ó 

Homem de fé! 

 

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. 

 

 

ASSIM ESTÁ ESCRITO! ASSIM SEJA.SALVE DISCORDIA. 
AQUELE QUE DESRESPEITAR SERÁ TRANSGREDIDO. 

 

A LEI DOS CINCO  

Tudo acorre em CINCO. Já percebeu? CINCO possui cinco letras. Você baterá cinco vezes no 
erro. Tudo está diretamente  ou indiretamente ligado ao CINCO! O 23 é apenas um CINCO 
disfarçado. O 23 é 2 + 3 que dá CINCO! Isso é um dos princípios Erisianos mais antigo e 
misterioso. Foi concebido primeiramente ao Senhor Omar. A Lei Diz: “TODAS AS COISAS 
ACONTECEM EM CINCO, OU SÃO DIVISIVEIS OU MULTIPLICAVEIS POR CINCO, OU ESTÃO 
DE CERTA FORMA DIRETA OU INDIRETAMENTE LIGADAS AO 5.” E de fato é... Basta olhar 
e perceber!  

7+5=5 

8+6+8+3+2+7=5. Não importa. A resposta sempre será cinco.  
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UMA NOVA CONCEPÇÃO DO DISCORDIANISMO 

DISCORDIANISMO COMO RPG? 

Meus irmãos, creem na Deusa? O que é o discordianismo? Que é ser discordiano (ou 

discordianista?). Perguntas e perguntas e o que trarei aqui é uma nova abordagem... 

O Discordianismo é um jogo de RPG. Sim! Um jogo de RPG de mesa. Num jogo de 

RPG de mesa há um livro que dita as regras e o nosso livro do jogo é o tão comentado e 

apreciado Principia Discórdia (PD). 

Somos jogadores de um grande jogo de RPG de mesa, porém não precisamos de dados 

e nem de ficheiro. Há a vantagem de não precisarmos nos encontrar fisicamente para 

jogar. 

Criamos nossos personagens e montamos um perfil com o decorrer do tempo. As 

histórias épicas que criamos não diferem dos de um jogo de RPG de mesa, somos livre 

para criar a história que queremos e as regras se encontram no PD. Estão lá os conceitos 

(cabala, polipadre, papa, guardião do Cao Sagrado, etc) e as regras (nonsense, função, 

etc). O narrador é a própria vida. 

Somos dotados de simbologia para o jogo, no 

entanto não somos obrigados a seguir fielmente, 

criamos novos símbolos e conceitos e 

montamos os grupos ou “raças” dentro do 

jogo. Isso se baseia em algum seguimento. 

Discordianismo é o jogo de RPG de mesa mais 

sofisticado da atualidade, ele não precisa de mesa 

e nem de dados (como eu havia dito antes), o 

tabuleiro é a vida (lembra os campos de batalhas de 

Yu-gi-oh). Somos nossos personagens dentro do 

discordianismo e vivemos num mundo “real” e no virtual. 

Despojamos nossas ideias para todo mundo ver e interagimos 

uns com os outros. Isso é uma grande brincadeira. 

Discordianismo quebrou todos os paradigmas criando um jogo sem 

regras. Deixou uma programação livre dentro do jogo e vemos inúmeras 

cabalas, Igrejas, pensamentos, conspirações, contos, etc... 

Discordianismo deixou de ser uma religião e passou a ser jogo também. Qual religião 

tem esse nível de liberdade e divertimento onde dá gosto de fazer parte? Qual religião 

prega a liberdade como um todo? Temos a total liberdade e respeitamos uns aos outros 

(pelo menos foi o que vi até agora... ou há caso de morte entre discordianos?). Não 

lutamos entre nós porque não há liderança. O que há é no máximo facções da qual se 

cria novas cabalas... 
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A vida é um jogo e PD abriu um portal de um jogo para a vida, ou a vida para um jogo. 

Ainda acho que o Discordianismo seria religião perfeita para quem é ateu, pois sua 

concepção ateia seria uma cabala própria... Sei lá! 

Algum tempo atrás Timóteo P chegou a cogitar a possibilidade de um outro texto meu 

(Discórdia Absoluta) em ser um pós discordianismo. Se há ou haverá um pós 

discordianismo, poderia ser isso! A transmutação de uma religião para um Jogo de RPG 

de mesa. Ou não. 

 

 

QUEM É/FOI O CARACINZA? 

Caracinza foi um amaldiçoador. O que ele fez? Uma maldição que ainda perpetua nos 

tempos de hoje. Tudo começou em 1166 A.C quando um cérebro tordo chamado 

Caracinza dizia por ai que o Universo era tão sem graça quanto ele mesmo. Alegava que 

a diversão era um pecado mortal, pois ia contra a ordem séria. Argumentava e 

exclamava “Olhem para toda ordem ao redor de vocês!”. 

Como não perceber que o Universo é entrópico? Não podemos julgar pela ignorância do 

Homem naquela época. Hoje sabemos que o Universo tende a aumentar o caos. Quando 

você deixa cair uma xícara no chão ela se espalha desordenadamente ou os átomos se 

ajustam de tão ordenada que são em um lindo diamante? 

No Principia Discordia está escrito: “de qualquer forma, Caracinza e seus seguidores 

levavam o jogo de jogar com a vida mais a sério do que eles levavam a própria vida e 

eram conhecidos até por destruir outros seres vivos cujas maneiras de viver eram 

diferentes das deles. O infeliz resultado disso é que a humanidade tem, desde então, 

sofrido de um desequilíbrio psicológico e espiritual. Desequilíbrio causa frustração, e 

frustração causa medo. E medo dá uma viagem ruim. O homem tem estado numa 

viagem ruim por um longo tempo”. 

Isso é chamado de A Maldição do Caracinza. Então é comumente chamada qualquer 

pessoa séria e contra a diversão, de Caracinza. Existe em qualquer lugar um Caracinza. 

Neste Universo existe uma constante guerra entre Caracinzas versus Discordianos. 

Enquanto Caracinzas tenta impor a ordem a todo o custo, Discordinos tentam dar uma 

“baguncinha” nessa ordem provocando uma consternação. 

Vejamos e clareamos bem esse aspecto muito delicado! Discordianos NÃO SÃO 

NECESSARIAMENTE BARDENEIROS! 

Você leu bem essa frase? DISCORDIANISMO NÃO É BADERNA. 

O Caos que ele tenta impor é algo mais abstrato e sutil. Sair pelas ruas quebrando tudo 

não é o Cao Sagrado. Isso é Vandalismo. Discordianismo é mais na faixa mental. 
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Você pode causar consternações em um Caracinza apenas atuando na mente. Alguns 

usam de Vandalismo para justificar seus atos... Mas sem fundamentação, sem razão, 

sem filosofia, não há discordianismo. Caso fosse, o Mundo estaria cheio de 

Discordianos nas Guerras. 

Caos é diferente de Bagunça e isso merece um tópico para esclarecer possíveis 

desentendimentos. Discordianismo é diversão e não violência. 

 

O CALENDÁRIO DISCORDIANO 

O discordianismo tem seu próprio modo de contar os dias. O ano contém 5 meses 

(chamados de estações), os meses possuem 73 dias e os dias da semana são divididas 

em 5 dias. 

As estações são nomeadas como 

1. Caos - Patrono Apóstolo Hung Mung (Chaos no original) 

2. Discordia - Patrono Apóstolo Dr. Van Van Mojo (Discord  no original) 

3. Confusão - Patrono Apóstolo Sri Syadasti (Confusion no original) 

4. Burocracia - Patrono Apóstolo Zarathud (Burocracy no original) 

5. As Conseqüências – Patrono Apóstolo Malaclypse, O Antigo (The Aftermath no 

original) 

 

Os dias da semana são nomeados com base em cinco elementos: 

1. Docemanhã (elemento “Doce” ou Sweet no original) 

2. Horadobum (elemento “Bum” ou Boom  no  original) 

3. Diapicante (elemento “Picante” ou Pungent no original) 

4. Espinho-Espinho (elemento “Espinho” ou Prickle  no  original) 

5. Laranja Poente  ( elemento “Laranja” ou Orange no original) 

 

Na atual modernidade, você pode encontrar alguns aplicativos  para celular que apresentam o 

calendário. O ano do calendário também não é o mesmo. Hoje, neste instante é dia 66 do mês 

caos do ano de 3182 (calendário gregoriano seria 07/03/2016). 

SOBRE OS ELEMENTOS 

O segredo dos cinco elementos referentes aos dias da semana, foi revelada em Metaclysmia. Lá 

diz que os cinco elementos são os cinco sentidos do Homem: doce – sabor/paladar; bum-

audição; picante-tato/toque; laranja- visão. 
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Cabe mencionar que os cinco dias da semana no discordianismo pode servir para meditação. A 

cada dia da semana, referente aquele dia em específico, você atente-se para aquele elemento. Se 

for Docemanhã, preste atenção nas coisas doces que você consome.  

Fará-lhe tomar consciência de si mesmo. 

Ou talvez não.  

GLÂNDULA PINEAL 

OU, POR ONDE VEMOS A DEUSA 

Muito se tem discutido acerca de como conversar com a 

Deusa Éris. Os discordianos sabem que ela entra pela glândula 

pineal. As consultas de grátis com a Deusa ocorre nessa glândula que 

se esconde bem no meio do cérebro. Mas o que é a glândula pineal? E 

como ativá-la? Como conversar com a Deusa? 

 

A glândula pineal também é o chakra Ajna, o terceiro olho ou o olho que tudo 

vê (dos illuminatis, maçons, discordianos, etc). Esse órgão humano (talvez não) é uma 

glândula endócrina que produz uma substância chamada de melatonina. Esse hormônio 

tem importância para regular os dias biológicos. Outras atividades, como o sexo, 

também é regulada por essa pinha de carne. Na real a glândula pineal contém alguns 

cristais de calcite. Esse material cristalino (num tamanho de até 20µm) tem 

propriedades piezoelétricas, tal como o quartzo. Essa propriedade faz uma relação entre 

pressão ou vibração na geração de eletricidade. O microfone, por exemplo, possui um 

quartzo piezoelétrico que ao vibrar com a voz gera uma pequena corrente elétrica que é 

usado para amplificar o som em outro equipamento. E esses cristais possuem a mesma 

propriedade. Ainda mais, esses cristais também são encontrado no ouvido humano. 

Dizem que a glândula pineal é biologicamente bioluminescente. Ela brilha na escuridão 

de seu cérebro. 

A glândula pineal, o chakra Ajna, o terceiro olho e o quarto da Deusa produz a 

sensação de bem estar, consciência plena, clareza e mais algumas atribuições budistas. 

Ela tem forma de uma pinha, então vou chamar as vezes de pinha orgânica. A pinha 

orgânica pode ser ativada com meditação. Basta sentar-se e pensar em nada. Ela 

funciona melhor no escuro, produzindo melatonina e outras substâncias que formam a 

serotonina. 
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Alguns ainda dizem que quando bem ativa, a glândula pode dar alguns poderes, 

tal como telepatia (lembre-se dos cristais piezoelétrico), ver coisas de mundos bem 

loucos (na pineal também existe uma retina, uma lente e uma córnea... Isso é sério :L) e 

também reconhecer  sua vida  passada. 

Provavelmente até você conseguir ativá-la, você reconhecerá essa vida, que 

será a passada da tua vida futura... 

Em resumo, a glândula pineal pode ser exercitada com uma frequência 

bineural, um ruído bem agudo que vibra numa frequência. Pode ser ativada com a 

meditação, chamada de Vipassana (ler mais sobre) para que você tenha uma consciência 

plena. 

Os discordianos ativam-na com seus próprios jeitos. Cada um com a sua forma. 

A glândula provoca insights que caem como uma ficha na mente. É assim que 

a Deusa comunica com a gente. 

Boa ativação da glândula pineal que está escondida em você!  

 

Da Sociedade Secreta dos Monges Fnordianos. 

Sociedade Fnordiana Discordiana 

=><= 

 

CAOS É BAGUNÇA? 

 

É comum confundir ambos os termos: Caos e Bagunça. A confusão vem do fato de 

ambos mexerem com a ordem. Mas estamos aqui para falar do Cao Sagrado e não da 

Bagunça Sagrada. 

Caos é aquela essência que os artistas usam para fazer suas artes. A essência que os 

Magos usam para exercer seus poderes. A essência cósmica que atua no Universo todo. 

A entropia natural. 

Bagunça é uma forma de caos disforme. Uma perda de energia. Apenas uma energia 

gasta em vão. O fogo, por exemplo pode queimar assim como pode servir para fazer 

alimentos. Tudo tem um polo positivo e um polo negativo. Eu diria que a Bagunça é o 

Caos destrutivo, ou o Caos negativo. Enquanto que o Caos construtivo, ativo e positivo 

é uma forma de arte, o que os Discordianos realmente fazem. 
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Um homem queria ficar rico e, 
todos os dias, pedia a Deus que 
atendesse às suas 
súplicas. Em um dia de 
inverno, ao voltar da oração, 
avistou, presa no gelo do 
caminho, uma polpuda carteira 
de dinheiro. No mesmo 
instante, julgou-se atendido. 
Mas, como a carteira resistisse 
aos seus esforços para retirá-
la, urinou em cima dela, a fim 
de derreter o gelo que a 
retinha. E, foi então que 
despertou na cama toda 
molhada! 

 

Em alguns grupos em redes sociais já vi muito do Caos Negativo, geralmente em forma 

de ofensa. Isso não é legal. Isso não é um discordianismo real e frutífero. Se usarmos o 

PD como referencia, lá existe um Caos profundo e instigante sem ofender a ninguém. 

Sem ferir ninguém (exceto o próprio Ego com uma pancada feroz de realidade). 

Geralmente são pessoas estúpidas. Talvez essas pessoas são equivalentes aos fanáticos 

religiosos que matam por nome de um Deus. 

Existem algumas estratégias de guerrilhas para quebrar a ordem de forma Caotica. São 

usadas o Terrorismo Poético e o Mindfuck. O Terrorismo Poético é uma forma de 

causar impressão nas pessoas. Se você um dia sair de casa e ver uma bacia negra 

coberta por um pano vermelho e dentro tiver duas velas negras e uma foto sua escrito no 

verso: Olhe para dentro de Você e descubra o Seu sorriso. Você certamente entenderá 

que teria sido alguma forma de “Macumba”. Mas pode ter sido um terrorismo poético. 

Na verdade você jamais saberá. E essa ação causara um efeito profundo em sua mente 

mudando seu ponto de vista. Esse deslocamento é o que os discordianos gostam de 

fazer. 

 

FNORDS DA SOCIEDADE DISCORDIANA 

 

Por que os discordianos insistem em criar informações falsas? 

Por que insistem em enganar a população? Por que inventar 

histórias bizarras? São perguntas comuns aos que observam os 

discordianos agirem. Veja bem, eu disse “OBSERVAM” o que 

significa que não são discordianos, caso contrário não faria uma 

pergunta dessa. 

Pode ser que o que eu vou tentar dizer aqui não lhe convença 

(nem mesmo os irmãos da (des)ordem discordiana e da 

sociedade fnordiana (entre outras seitas extraterrenas). 

Eu lhe pergunto: por que criar uma ordem como a maçonaria? 

Por que fundar uma igreja? Por que ver novela? 

Leia o Principia Discordia para entender isso tudo. 

A resposta de todas essas perguntas é complexa. 

O discordiano tem um ideal e filosofia de questionar as coisas. O mundo é visto e 

sentido por nossos sensores orgânicos. A percepção é sentida por nossos sentidos que 

falham muitas vezes. A busca da verdade. A busca do real. A busca do que não é  

virtual. 
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"É melhor ter 

30 minutos de 

MARAVILHA do 

que ter uma 

vida inteira 

de NADA 

ESPECIAL." 

 

Será que o que sabemos é realmente verdade? Estamos dentro de uma sociedade real ou 

isso tudo é mentira? 

Criar conspirações é a forma de mostrar para você que as coisas você acredita com toda 

certeza podem ser inventada. Neste universo nada é absoluto, nem mesmo as verdades. 

Os fnords lançados são mensagens deles para os outros irmãos saberem que aquilo é um 

fnord. 

O quinto mandamento do discordiano: “Não acredite no que você lê”. 

O sarcasmo e o humor é o que eles seguem, pois a vida é curta e viver na seriedade 

100% é morrer em vão.  

Digo seriedade por que somos sérios para os outros, ou quando você está tomando 

banho no banheiro sozinho você toma um banho sério? No humor você não sente 

restrição. Na seriedade tudo é medido pensando no que o próximo irá fazer. 

Mandar mensagens em forma de parábola não é patenteado por Jesus, os discordianos 

também fazem isso. Fazem melhor, eu penso. 

Conspirar sobre alienígena é ao mesmo tempo rir disso tudo e fazer você pensar na 

possibilidade. Se for verdade? As coisas mudariam ou não? 

Isso tudo é sobre você! 

Tudo que existe neste planeta foi criado por seres humanos (nem tudo) e isso significa 

nada. Pense em um grupo de homens e mulheres há 10 mil anos fundando uma igreja 

rustica com crenças... Pense em um grupo de homens e mulheres criando paradigmas... 

Livros, histórias, leis, etc. 

Tudo é criado. Tudo pode ser destruído. O discordiano reproduz essa cena para você 

cair de cara na sua base que foi construída por você (ou por quem está próximo de 

você). 

O que foi criado pode ser destruído. 

O discordiano cria e destrói suas coisas, nada é constante e tudo muda. A confusão é 

aquilo que não é absoluto e constante. A confusão é o bit que falta 

na sua informação. 

O fnord é aquilo que zomba com suas verdades. 

O fnord é aquilo que faz a hipnose reversa. 

Cuidado com as palavras, elas podem dizer a mentira. 

Pense nisso tudo, o discordiano faz aquilo ele quiser fazer, pois ele 

é a lei. 
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ADENDO 

Outro motivo da qual os discordianos escrevem e espalham seus Fnords é por que isso é muito divertido! 

Eliminai a maldição do Caracinza... 

A CAPTURA DOS ANUNNAKI NO ESCURO 

Há muito tempo, quando os unicórnios viajavam pelos arco íris feito de açúcar, um 

bode chinês sempre alertava sobre a infestação de elefantes na cidade. Não que isso 

fosse mudar a concepção sobre os unicórnios, mas era importante falar sobre isso. O 

bode chinês era um Anunnaki, e por falar verdades mentidas, ele era perseguido pelos 

androides. Os robôs de carne invocavam o sábio chinês para lutar verbalmente contra o 

bode. O sábio dizia: “Não se pode enxergar no escuro!”. Entao o bode tinha que se 

defender: “ O escuro não foi feito para ser enxergado”. O sábio olhou espatado e 

reargumentou: “ Então o escuro verá!”. O Bode olhou encurralado e finalizou: “O 

escuro é visto apenas pelo cegos”.  

O vácuo se formou e os unicórnios foram engolidos por Anunnakis no meio da 

escuridão e junto com eles os números primos. 

No escuro eu tenho a glândula pineal fortificada e posso ver a sua escuridão luminosa. 

Não que se possa ver, mas sim, ver. 

Entendeu? É igual a matemática. Sinfonia de fogo etc... 

Pôneis. (Este texto NÃO está no sumário...). 

 

  

AME SEUS DEDOS... 

 

EU AMO OS MEUS 
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OS PRINCÍPIOS 

ERÍSTICOS E ANERÍSTICOS 

Por Urgaya – o Altíssimo 0 

 

Num universo tão imenso e grandioso podemos perceber o quão atrasado está os seres 

que vivem em Urântia. Os que param para pensar e usar o cérebro consegue ver um 

pouco de luz, mas os demais cegos pela crença inabalável de uma fé sem sentido 

próprio vê apenas as Trevas, o que por um lado é bom. 

Em meu aposento em Nibirú onde posso parar horas para pensar e decidir o que a 

providência divina quererá é onde começo a dar um 

pouco de instrução aos mortais de vossa Urântia. Os 

discordianos são abençoados com uma aura tão 

branca e colorida ao mesmo tempo em que podem 

escolher qual cor vão sair para a festa. 

As linhas de pensamentos e filosofias ocidentais e 

orientais são claramente diferentes. Isso se dá pela 

forma em eu essas duas vertentes nasceram. Em 

meados aos tempos de St. Gulik, ou Hermes 

Trismegisto, nosso fiel soldado Anunnaki, também 

colonizou pensamentos e filosofias no oriente médio que após 

muitos anos migrou  para a Ásia como um sábio chinês que 

vivia em uma montanha ao leste de Pequim, 

solitário e sabiamente sozinho. 

A visão da realidade do universo é vista por janelas que nelas há grades desenhadas 

nelas. As grades são conceitos que você foi desenvolvendo ao longo de sua existência. 

Essas grades são informações que você recebeu de seus pais, de seus amigos, da escola, 

de livros que você leu, de desenhos animados que você assistiu, de filmes, músicas, 

artistas que você se simpatizou, de tantas outras interações de você e o ambiente eu lhe 

rodeava. 

As grades são desenhadas e moldadas a todo instantes, mas algumas delas são feitas de 

materiais tão rígidos com módulos de Young acima de 50000GPa, chamamos de 

supermateriais e nem ousamos usar em nossas construções, pois podem fragmentar. 

Mas são os melhores materiais. Usamos apenas em nossos cofres, mas isso não vem ao 

caso. 

As grades que limita a visão do todo é o problema dos não iluminados. Retirar essas 

grades é o que os antigos sábio vem fazendo e que os Discordianos tentam fazer. Os que 

vêm por grades tão simétricas e ordenadas em padrões específicos, verá somente a 

Ordem que a grade deixará ver. Essa natureza é o que chamamos de ANERÍSTICOS. 
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São os que não sabem da existência de outras grades e quando sabem apenas sobrepõe 

uma em cima das outras. Creem que a ordem é verdadeira.  

Já os que quebraram as grades e saíram da prisão e tentam mostrar a realidade 

verdadeira são os ERÍSTICOS. Porém não existe uma absoluta verdade. A janela sem 

grade é uma grade que tem bordas. A borda é a grade, embora aumente a visibilidade, 

ela ainda limita pelas bordas. 

A ilusão de que a desordem é verdadeira é a ilusão Erística e dizer que a ordem é 

verdadeira é a ilusão Anerística. De qualquer forma sabemos que ambas estão certas e 

erradas em algum sentido. 

Espíritos de luzes opacas me perguntam qual é a grade Verdadeira. Eu apenas respondo 

que a verdade é uma mentira, e crer na mentira também é um tipo de verdade. O certo 

mesmo é não ter janelas, assim eliminaríamos a necessidade de colocar grades. 

 

De Urgaya -  O Altíssimo 0  

Currículo Intergálattes (C.I); 

- Conselheiro Patrono de YHVH. 

- Primeiro Arcanjo Nefelim. 

- Principe regente dos anos 15478458585852 à 15478569632541 de Kirmananda. 

- Arquiteto do Universo maçônico até os dias atuais. 

- Soberano de Havona sucedido por Lúcifer antes da “Queda”. 

- Soberano de Nébadon sucedido por Lúcifer antes da “Queda”. 

- Instituiu a Igreja Pública de Nibiru em Nibiru. 

- Condenou Lúcifer após a Grande Guerra. 

- Indicador e conselheiro de Mikael de Nébadon. 

- Gerenciou a auto-ortoga de Mikael quando este veio a Urântia em forma humana. 

- Liderou a conquista do Sistema de Khou. 

- Transmitiu as leis à Moises. 

- Enviou Hermes Trismegisto à Urântia. 

- Implantou com Éris o discordianismo na Suméria. 

- Hoje Líder do Conselho dos Altíssimos. 

- Regente Patrono dos Morontiais. 

- Regente Patrono dos Querubins. 

- Príncipe Patrono dos Anunnakis. 

- Descerá à Urântia para proclamar o Apocalipse. 

- Restituirá as Leis da gravidade e moral do Sétimo Universo. 

- Liderará a Proclamação do Movimento erístico na Urântia Pós Apocalíptica. 

- Descerá à Urântia com Franz Bardon (Hermes Trismegisto e St Gulik) para orientar pobres 

almas perdidas. 

- Nomeado YHVH conselheiro do Universo Central. 

- Escreverá 50 tons de cinzas (Retirar do currículo, arquivar) 
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NUDEZ MENTAL 

 

A verdadeira nudez é mental. Sim! Você estando nu, se enxerga como realmente é. O 

arquétipo de nudez é a liberdade. Normalmente quando se está a sós, sozinho, em um 

ambiente privado é que você é o que realmente é. As pessoas escondem-se por detrás de 

máscaras, mas quando ninguém está lhe observando você tira a máscara e se enxerga 

como é. 

Essa realidade deveria ser com a mente. Ela que é totalmente privada, ninguém a lê 

diretamente e que quem deveria controla-la é você, possui limitações. Essa liberdade 

mental eu chamo de Nudez Mental, pois é ali que esconde você de você mesmo. 

A realidade é uma prisão, um cubo bem estável da qual cada indivíduo está inserido 

dentro dela. Alguns tentam sair do cubo, mas não sabe como. O que Crowley disse em 

sua máxima “Faze o que tu queres” é sair do cubo. Quebrar a realidade. E para tal, a 

desconstrução da realidade é um pouco complexa. 

Dificilmente as religiões fazem esse trabalho. O discordianismo visa remoldar o cubo 

em que você está dentro para retirar as limitações que a sua realidade lhe proporciona. 

Um ponto de vista é uma verdade, mas pode ser uma mentira. 

A Nudez Mental proporciona ao indivíduo certos medos. Esses medos são as correntes 

que lhe aprisionam, mas não se restringe apenas ao medo. Essas correntes são: 

preconceito, insegurança, saciedade, inercia, etc. 

Por um viés, a nudez mental tem um ponto positivo, mas por outro lado, ela pode 

despertar monstros que estão adormecidos no inconsciente. Um controle de seus 

próprios pensamentos é importante. Um trabalho mágico visa escavar tesouros 

enterrados. Às vezes esses tesouros vêm com maldições. 

Para a desconstrução da realidade, o discordianismo trabalha com uma ferramenta 

chamada NonSense. Essa ferramenta proporciona uma visão exagerada da realidade 

para quebrar a razão. Às vezes o NonSense é usada como ferramenta de chãos magick 

em um processo mágico, pois o NonSense trabalha com a imaginação e quanto mais 

impressionante for, mais êxito o processo terá. 
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Termofixos são 

inicialmente líquidos 

que, durante a 

formação 

das ligações cruzadas, 

passam pelo ponto de 

gel, região onde o 

líquido se torna 

extremamente viscoso 

e gradativamente 

endurece até tornar-se 

um sólido rígido. 

De qualquer forma, a Nudez Mental é você completamente nu, e nem 

sempre estamos. Seus desejos reprimidos são vestimentas que você não 

enxerga e isso se mostra no inconsciente que tem acesso ao 

comportamento. Observe seus sonhos e veja. 

Estou falando disso porque acredito que para a liberdade que tantos 

almejamos, temos que primeiro nos libertar mentalmente. Algumas ações 

que não fazemos tem uma raiz mental, ela nos faz restringir. Questões de 

ética e moral são as primeiras a serem estudadas. Por isso que a máxima 

Wicca é válida: faça o que quiser, desde que não machuque ninguém.  

Machucar tem lá suas definições e dependendo  do ponto de vista nada 

faremos. Mas prejudicar alguém por um efeito intencional é prejudicial. Já 

os caoistas já  diriam que não existe o mal, existe uma consequência da qual  

o prejudicado deixou-se abater. Mas isto são exemplos exagerados... 

A mensagem final é: 

Para alcançar a liberdade externa, há de libertar-se internamente! 

 

Venha fazer parte da Sociedade Fnordiana Discordiana, entre em contato com discordianismo23@gmail.com e  entre 

na sociedade mais secreta da galáxia e seja um PAPA POEE Discordiano! Entre para o WhatsApp para fnordiar suas 

fnordices. (Um dia isso tudo se tornará obsoleto). 

 

SANGUE DE HERÓIS 

 

Talvez eu não goste, mas eu não tive escolha e em algum lugar eu pensava que 

sabia de tudo. O mundo sangra em sangue de heróis disfarçados de vozes mudas que 

gritam em ouvidos aleatórios perguntando onde foi parar a matriz divina do caos 

absurdo. 

Se estiver complicado de entender é porque você está sob o efeito da barreira 

pineal. Tome uma água, respire profundamente, conte até 1.000.000 e retome o texto. 

Agora que você não fez o que eu aconselhei, terei que ser mais eloquente, mas 

isso não significa que conseguirei depositar em sua mente a mensagem subliminar. 

As ideias são iguais a saltos quânticos que sobem de nível energético e lançam 

fótons de pensamentos para o plano físico. A sociedade mais que uma organização viva 

é uma entidade de pensamentos. Parece um jogo de vídeo game. 

O sangue derramado em vão são tão inúteis que servem para somente alimentar 

o ego. Eu escrevia e pensava sobre o assunto, o assunto que faria do Homem um ser 

mais divino ao controlar o seu animal interno, mas já cansei de fazer isso. 

mailto:discordianismo23@gmail.com
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O Homem por completo jamais terá  um animal enjaulado por vontade própria, 

ele é o animal. Os seres mais espiritualizados são tão... sei lá que nem consigo 

descrever. Deve-se abster-se de todos os impulsos e isso é deixar de experimentar parte 

da vida. Talvez o controle lhe dê poderes, afinal de contas o segredo hermético reside na 

solidão, mas isso dói. 

Todo processo de transmutação gera dor. Os tempos que estive com minha 

glândula pineal me deu oportunidade de compreender alguns poucos percentuais de 

como o universo funciona e entender algumas de suas leis. 

A lei da polarização, por exemplo, indo além de um positivo e negativo, ou o 

“acima e o abaixo” de uma mesma natureza. Pude avaliar a interação desses. A 

necessidade dos polos é que para ter resultado a uma ação, deve-se ter reagentes iguais 

em uma reação química. A energia de entalpia é o que o resultado nos mostra. A 

entropia é alterada por magos de mentes poderosas. 

Uma mistura de leis e princípios forma um dogma individual que forma 

barreiras. Eu quando descobri o discordianismo aprendi a ver o que estava fora da 

matriz padrão que todos vivem. O humor que havia se extinguido e um pouco mais 

sobre absurdos. É natural que magos se identifique com o caos, afinal de contas fazer e 

compreender coisas que o comum desconhece é um ato de discordianos. 

Magos atuam com a imaginação e Vontade e isso implica em uma infinidade de 

possibilidades executáveis e o discordianismo vem para quebrar qualquer barreira à 

imaginação.  

Se Crowley escreveu o livro da lei como ele escreveu, por que julgar os textos 

NonSense dos discordianos? Vai aqui abaixo um trecho aleatório do livro da lei: 

 

5. Ajuda-me, ó guerreiro senhor de Tebas, em minha desvelação diante 
das Crianças dos homens! 
6. Se tu Hadit, meu centro secreto, meu coração & minha língua! 
7. Vede! É revelado por Aiwass o ministro de Hoor-paar-kraat. 
8. O Khabs está no Khu, não o Khu no Khabs. 
9. Identificai-vos pois com o Khabs, e vede minha luz derramada sobre 
vós! 
10. Que meus servidores sejam poucos & secretos: eles regerão os 
muitos e 
conhecidos. 
11. Estes são tolos que os homens adoram; seus Deuses & seus homens 
são tolos. 

12. Aparecei, ó crianças, sob as estrelas, & tomai vossa fartura de 

amor! 
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21. Nós nada temos com o incapaz e o expulso: deixai-os morrer em sua 
miséria. Pois eles não sentem. Compaixão é o vício dos reis: calcai aos 
pés os desgraçados & os fracos: esta é a lei do forte: esta é a nossa lei e 
a alegria do mundo. Não penses, ó rei, naquela mentira: Que Tu Deves 
Morrer: em verdade, tu não morrerás, mas viverás. Agora seja isto 
compreendido: Se o corpo do Rei se dissolve, ele permanecerá em puro 
extase para sempre. Nuit! Hadit! Ra-Hoor-Khuit! O Sol, Força & Visão, 
Luz; estes são para os servidores da Estrela & da Cobra. 
 
 

Mais que um salto quântico quando eu li o Princípia Discórdia, eu tive uma 

fissão nuclear em minha mente que de prontidão eu comecei o quão tolo eu estava 

sendo. É mais  ou menos o que Andressa Urach sentiu na quase morte, as coisas se 

tornaram tão pequenas! As coisas são pequenas diante de uma iluminação! A mesma 

coisa que senti ao compreender as leis da magia. 

O que um discordiano deveria escrever? Sobre qualquer coisa! E qual a missão 

de um discordiano? Sei lá! Seja qualquer coisa! Essa é a lei do discordiano que 

Sheogorath, amante de Éris disse! Seja lá o que você for! Seja apenas você! Escute sua 

glândula pineal! 

 

Eu vejo que nós discordianos estamos tentando mostrar uma realidade 

alternativa que pode existir se as pessoas assim desejar! Levar ao pé da letra a máxima 

de Crowley: Faze o que tu queres! Há de ser tudo da lei. A máxima mínima do 

discordianismo é: 

Se estiveres em dúvida, diga foda-se. Se não estiver, fique! 

 

A máxima de Dark Night, em seu livro o Livro de Wabbajack, é: 

“se quiser fazer, faça!” 

 

A realidade quem molda é você! Diante de tantas informações, verdades e 

mentiras, ilusões e realidades misturadas em uma dimensão só! Em que acreditar? Sua 

mente, aparelho digestivo das impressões informativas do ambiente onde você está é 

que mentirá ou não a você. Os seus sentidos lhe darão bites de informação, sua mente 

vai ler e Você, não a sua mente, vai escolher no que acreditar. 

 

A complexidade de saber o que vem ou não, o que é verdade ou não, o que 

realidade ou não, o que é sonho ou não é o que fará de você, Você! 

 

Aqui abaixo está um texto retirado do Livro das Almas que ilustra um pouco 

pior o que eu vós digo: 

 

18 
1. Os mais que percorrem sem orientação se tornam menos.  
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2. Por mais que consiga acreditar em suas palavras, um dia verás que era uma visão 

distorcida da realidade.  

3. Não pare para acreditar nos outros. Viva um universo interior. A confusão e a indecisão 

aparecem quando estamos fora do nosso universo e divagamos até nos perder. Saia de si, 

mas não para muito longe.  

4. A redondeza é perigosa, portanto saia aos poucos ou então vá acompanhada.  

5. A bolha que nos rodeia é o nosso universo, nosso mundo. Quando confiamos em alguém 

a bolha se abre, quando não confiamos a bolha se fecha.  

6. A luz do sol traz a energia de um mundo distante, oito minutos é o tempo que ele leva 

para chegar até nós. Oito minutos vagando no vácuo darknoso.  

7. Cada mundo individual é pintado de uma cor. Não existe cor perfeita. Todas são de 

alguma forma.  

8. Para tocar é preciso se aproximar. Para se aproximar é preciso comunicação Para ter 

comunicação é necessária uma aproximação. Tudo está interligado. Não existe 

aproximação sem comunicação e não existe o toque sem as outras duas.  

9. O amor pode ser torna em ódio devido ao axioma da polaridade. O amor e ódio são de 

mesma natureza, porém são os extremos. Um ódio também pode se tornar amor.  

10. Quando a alma se agarra em algo se senti amor. O amor é aprisionamento de almas  

11. Não desista de seu universo. Seu universo é o que há de mais precioso. Você é o 

soberano de seu universo e você precisa construir um império sob a coordenação da 

vontade.  

12. A meditação é uma forma de entrar no próprio universo.  

13. O universo interior é o reflexo de suas ações e sentimentos.  

14. O ser humano em equilíbrio possui um universo divino.  

15. Um amor é como um mar em tempestade que varre o equilíbrio porque arranca a alma.  

16. Não julgue os universos distantes. Cada universo possui um sistema de regras e leis 

próprias como a que o seu tem.  
17. Um grupo de pessoas é equiparado à uma galáxia de estrelas.  

18. Tempo e energia é o ingrediente para mudança.  

 

 

A visão ontológica que discordianos tentam passar é uma 

libertação total da realidade subjetiva sem sentido que faz falsas 

prisões. O FNORD é a palavra de doutrinação e depois de usar ela, as 

pessoas me perguntam que é FNORD. Ai explico e elas não compreendem. Eu 

falo: se estivesse entendendo, ai sim eu iria ficar surpreso. E não me entender não faz de 

você uma pessoas não especial. Ninguém entende  outro por completo. Cada universo 

tem suas leis e elas mudam! 

 

Escrevi isso como sempre faço em textos discordianos. Sentei aqui, deixei minha 

mente divagar e fundir-se no ambiente e então comecei a escrever. As músicas vão 
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passando e ideias vem e então misturo nessa sopa. Quem escuta Megadeth sabe que 

uma das músicas deles é “Blood of Heroes”. 

 

Estou com livros em pdf abertos para depositar informações adicionais. Um 

novo pensamento filosófico que surgiu com Robert Anton Wilson não pode morrer com 

ele, os discordianos devem continuar a pensar e tentar libertar vossos irmãos da prisão 

de ventre. 

 

Discordianos são iguais a maçonaria, eu diria mais secretos ainda, pois a 

(des)ordem é sem base alguma (no sentido de ser onipresente, base sólida e fixa), nem 

mesmo os discordianos sabem quem são os outros irmãos. Ninguém conhece a palavra 

sacra, além dos discordianos (ou “discordialistas” como alguns chamam). 

 

Eu evito de dizer que sou discordiano para que não me pergunte o que isso é, 

pois já me cansei de explicar algo que eles não entendem... Prefiro escrever por aqui e 

deixar o caos cósmico levar a mensagem a quem tem maturidade suficiente para ler! 

 

 

FNORD 

 

REALIDADE VIRTUAL 

 

A realidade é aquilo que parecer ser. De fato a realidade muda conforme a concepção 

individual. Acreditar ou pensar que é será realmente. As formas se moldam 

conforme nossas emoções e elas são traiçoeiras. A realidade deforma a 

todo instante. Uma ideia que antes era, agora não é mais e depois muda 

novamente. 

As realidades são moldáveis e isso é a ferramenta do mago. O mago 

molda conforme sua vontade e pode fazer a realidade parecer igual aos 

demais. A moldabilidade e o não absolutismo são natureza desta 

dimensão. 

O rompimento do padrão e tirar a criatura da zona de conforto é em grande parte 

desconfortável, pois a inercia existe. Mas isso faz com que haja mudança e pode trazer 

um resquício de esperança. 

O discordianismo questiona o que é real e o que não é real. Existe o absolutismo, se 

nem mesmo o tempo é? Vale a pena crer 100% em uma ideia se ela pode mudar? Todas 

as questões filosóficas são colocadas em dúvida no discordianismo. Discordianos ão são 

tolos... São gênios fora dos padrões e por te tirar de sua zona de conforto você o odeia. 

Mas isso eles já sabem e continuam a fazer o que eles sempre fizeram. 
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O discordianismo se aparelha com a cientologia quando falamos de jogo. A vida é um 

jogo e quem faz as regras é você. Você ganhar sempre ou perder sempre, se assim 

desejar. 

A realidade muda e discordianos tentam mostrar aos irmãos postiços essa realidade. 

 

 

OPERAÇÃO MINDFUCK 

OPERAÇÃO MINDFUCK 

Não sei (ou me recordo) se já falei deste assunto aqui neste livro. É por que desde a 

última vez que abri este documento, eu tive preguiça de ler os textos já escritos para ver 

se já escrevi ou não sobre a Operação Mindfuck. Se sim, passe a diante, se não, não 

percamos mais tempo. 

Uma coisa que Discordiano adoram fazer (tenho uma breve sensação de que já abordei 

esse tema aqui antes) é uma Operação chamada de Mindfuck. OM para os mais íntimos 

(não confundir com o mantra OM indiano, mas bem que há ligação... enfim). 

Basicamente a Operação Mindfuck é uma arma de guerrilha que visa confundir ou 

quebrar o raciocínio lógico das pessoas. Uma operação, por exemplo, Mindfuck, seria 

em uma cidade acordar e encontrar nas principais ruas algumas estátuas de Gnomos... 

Causaria um grane ponto de interrogação: ???????????????????????????????? 

Isso seria lindo... Pois na maioria das vezes uma Operação Mindfuck tem razão alguma. 

Um terrorismo poético (e eu nem li sobre o assunto) que tem por objetivo causar um 

espanto a sociedade, fazendo elas questionarem a si mesma acerca de seus próprios 

conceitos. Mas é difícil executar um Mindfuck em público... 

O segredo do Mindfuck é o segredo. Digo... Quanto menos pessoas souberem da 

origem, melhor. Algumas teorias da conspiração são fortemente engajadas na OM. 

Discordianos inventam diversas conspirações (fazer o que... Está no sangue, ou melhor, 

na glândula pineal). 

Você muitas vezes se depara em uma OM e nem sabe... Nem percebe. A Operação 

Mindfuck atua em diversos níveis. Desde Mídia, Universidades (brotam discordianos 

aqui), Política, Livros e principalmente na Internet.  
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DE VOLTA AO NONSENSE 

 

O nONsENSE é O Contra Jogo que o Principia Discordia traz lá no finalzinho do livro. 

Mas o que seria esse contra jogo? E o NonSense? 

Segundo o Principia, o NonSense seria a salvação da humanidade. É que as pessoas se 

encaram tão seriamente que elas não percebem que elas mesmas são a própria 

“sofrência”. É que a maldição do Caracinza está tão impregnada que elas não aceitam 

elas como verdadeiramente são. Elas são rígidas com elas mesmas. Não aceitam seus 

próprios erros. Mas o NonSense visa quebrar isso e fazer delas livres borboletas em um 

jardim lindo de flores amarelas. Ou azuis. Seja como você quiser. 

O riso e o humor libertam. E sendo você o mestre do seu próprio jogo cabe decidir suas 

regras e muda-las como desejar. Assim você poderá fazer sua Vontade (Thelema).  

Quando você cair na real que tudo é trivial e seu bem estar é que importa, você 

entenderá esse texto e esse contra jogo (que talvez tenha sido inventada para nada. E 

para não ter sentido.) 

NonSense quebra os paradigmas e desconstrói a realidade. Assim você abrirá suas 

grades e verá o mundo como deveria ser. Ou talvez não... 

Fará você pular de paraquedas e cair em um rochedo cheio de vespas para então ver 

debaixo da saia de Deus o que está escondido lá... É uma surpresa formidável. Mas 

depois que vê, perde  a graça. Mas é legal. Eu nunca vi. Ainda... Ou será que já vi e 

estou tentando te confundir e despistar? Ou talvez eu não posso  contar. Pode ser tudo e 

nada ao mesmo tempo, porque isso é NonSense. 

 

ILUMINAÇÃO PELO NONSENSE 

Koans, Enigmas, o que você quiser... 

 
1. Baratas são baratas imundas iguais ao homem estúpido.  

2. Cavalos são corredores covardes iguais aos homens estúpidos.  

3. Galinhas são fracas e descuidadas igual ao homem estúpido.  

4. Cachorro abandonado é desprezado igual ao homem estúpido que os Anunnakis deixaram 

para trás.  

5. Ouça os bois rugirem igual a gatos na agonia da morte.  

6. Porcos de guerra são aqueles que lutam sem ideais.  

7. Todo galo canta mais do que devia.  
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8. As ovelhas são fofas para se disfarçarem de demônios que comem pastos. No fundo elas 

oram por sua derrota.  

9. Carne de animal é nutriente aos humanos. Se não fossem não comeríamos.  

10. Peixes são sacrificados toda sexta feira santa. Que culpa eles tem? Que culpa eles não 

teriam?  

11. Existe algum animal surdo? Os morcegos são cegos.  

12. Ozzy foi o único humano que se deliciou com um morcego e agora ele é o Batman.  

13. Sempre que ver um animal não mostre seu medo. Demonstre sua indiferença.  

14. Animais resolvem integrais e derivadas em sua mente evoluída.  

15. Não existem animais.  

16. Não existem coisas animalescas.  

Não existem certo e errado.  
17. Não existem nada que podem ser destruídas.  

18. Não existem nada que não possam ser criadas.  

19. Não existe o impossível na mente.  

20. Dentro da mente o impossível não permeia. Imaginação é o elixir da existência divina.  

21. O homem é animal.  

 

 

 

 

 

 

COCO DE BEBE VOADOR... 

 

  

A primeira trolagem foi feita no Jardim do Eden quando Éris enganou a serpente que por 

sua vez enganou Eva... Então a discórdia foi gerada com a maçã dourada que tinha dentro 

uma larva. Foram para fora do jardim por ter comido do fruto proibido. O que não está nas 

escrituras é que a maçã é a Vagina da mulher e que a cobra é o membro viril do Homem. 
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Pagina 23... 
O número da Besta Quadrada (ah... esse é o 

666
2
)... 

O NÚMERO 23 

Esse numero mágico, tão sublime, tão charmoso, tão lindo, de tamanha beleza imensurável 

que já ganhou até filme, não tem sentido algum de ser especial. Exceto para os Discordiano... 

Esse número se for separado algarismo por algarismo e soma-los, resulta em cinco (2+3=5). 

Como o cinco é a lei suprema dos deuses supremo do supremo Universo, o número 23 é 

especial. Também representa a corrente do novo AEON...  

23 23 23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 

23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 

2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 

2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 23 

23 23 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 23 

2323 2323 23 23 23 23 23 2323 2323 23 23 23 23 

23 23 

Preste atenção nessa figura ao lado... 

Ela simboliza muita coisa. Nela 

podemos ver: Todo desenho é um 5. Na linha interna vemos o número 23 

Alguns textos foram retirados dos Blogs, porque 

não tenho muito tempo para ficar inventando 

novos tetos... Na verdade ate tenho. Mas não 

quero forçar minha mente... 
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(o 2 acima do 3). Ela está inclinada num ângulo de 23º (this is awesome...). 

Ela é uma fatia de uma maçã... 

Você deve se perguntar: Por que maçã???!!! 

A questão é ... 

Depois dos comerciais! 

 

 

 

PAUSA PARA O COMERCIAL 

Fnord... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

"Se na primeira tentativa você for 

mal-sucedido, desista, não seja um 

obcecado por sucesso." 
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Voltamos com a programação anormal... 

 

KALLISTI 

Eu não lembro bem a história, mas prometo que vou 

me esforçar.  

A maçã, símbolo da discórdia, vem com o mito em 

que haveria uma festa no reino dos Deuses Gregos e 

que Eris não tinha sido convidada. Então para se 

vingar, jogou na festa uma maçã dourada 

escrita nela: para a mais bela. 

Então Afrodite e mais umas 

lá se pegaram no sarrafo 

para poder ficar com a 

maçã que dizia: para a 

mais bela (Kallisti). 

Para acabar com a briga, foi 

escolhido um homem justo. Um 

camponês. As demônias das Deusas recalcadas 

foram então subornar o pobre homem. Ofereceram o 

melhor que podiam. Afrodite ganhou o homem 

prometendo a mais bela das mulheres... Então foi dai 

que começou a guerra de Troia. 
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Eu disse que não lembrava bem da história. E estou 

com preguiça de abrir o PDF do Princípia Discordia 

para relembrar... Leia você lá. 

 

FNORD 

REVELAÇÃO DE UM DOS MAIORES MISTÉRIOS E ENIGMAS DISCORDIANAS! 

Um fnord é uma desinformação ou informação irrelevante que implica em uma 

conspiração. A palavra foi adicionada no Principia Discordia como uma palavra 

NonSense, por Kerry Thornley e Greg Hill, mas foi popularizada no livro Trilogia 

Illuminatur de Robert Shea e Robert Anton Wilson. Nessa novela, ela é chamada de 

interjecção “fnord” possue algum poder hipnótico sobre leitores. Uma conspiração do 

poder de controle da palavra condiciona todo mundo de uma idade 

jovem para serem incapazes de ver conscientemente a 

verdadeira palavra “fnord”. Toda vez que a palavra surge, 

ela causa uma sensação de ansiedade e confusão. 

 

Na construção de Shea/Wilson, fnords são empregados 

em jornais, textos e revistas causando medo e 

ansiedade. No entanto não há fnords em propagandas, 

encorajando uma sociedade consumista. Fnord não é a 

palavra nesse assunto, mas sim uma mera substituta da 

verdadeira palavra, já que a maioria das pessoas não enxergam a 

palavra.. 

No filme They Live, o significado das farsas descoberta é uma 

conspiração similar, quando comerciais são revelados para terem 

mensagens escondidas da qual são vistas apenas por  óculos 

especiais. 

 

Para ver os fnords significa não ser afetado ou imune pelo suposto poder de hipnose da 

palavra. A frase “Eu vejo Fnords” foi um famoso grafite retratado pelo romance A 

Touch of Love, de Jonathan Coe (ISBN 0140294910) 

 

fNoRd  tem se tornado uma palavra popular entre os seguidores do Discordianismo. Ele 

e frequentemente uado na internet e outros círculos computorizados para indicar uma 

sentença surreal ou aleatória. Qualquer coisa fora de contexto (intencionalmente ou 

não...) pode ser rotulado sendo como “fnord”. (Esse texto foi uma tradução livre retirado do 

livro THE METACLYSMIA DISCORDIA). 
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COMO SE FORMAM OS ARCO-ÍRIS? 

É uma pergunta comum. Como 

se formam os tão belos e 

maravilhosos arco-íris? A 

resposta não é tão simples como 

parece ser. Se você respondeu a 

essa pergunta dizendo que é 

pela refração da luz quando 

passa pela gota de água fazendo 

ela se desmembrar em diversas 

cores, você está completamente 

enganado. É isso que eles 

querem que você acredite! 

 

A verdade por trás dos arco-íris 

é que elas são feitas por 

máquinas. Essas máquinas são 

transportes para os gnomos e dos pôneis. E dos unicórnios também. Essa 

máquina ao cruzar os céus gasta combustível lançando no atmosfera 

toneladas de uma substância tóxica e colorida. Se você respira próximo de 

um arco-íris, você poderá ter fortes tosses e uma dor terrível nos olhos. 

Essa substância é também responsável pela 

criação do ouro no final do arco-íris. Alguns 

animais, como as serafinas fnord,  se 

alimentam dessa substância colorida. Mas para 

o Homem, é altamente tóxica e nociva! Tenha 

cuidado quando chove e um arco-íris se formar. 

A chuva é um efeito colateral dessa substância também. Diversos 

unicórnios já morreram por causa dessa 

substância chamada de Íris-Fnord. 

O carro parte de um lugar e 

automaticamente o arco-íris é formado. 

Assim como se mostra na figura ao lado. 

Para captar essa imagem foi preciso uma 
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super máquina fotográfica, com lentes altamente puras feitas das areias do 

mar do caribe. Tratado duas mil vezes com ácido fluorídrico. Para fazer as 

lentes, foi realizado um super-resfriamento para deixa-la completamente 

amorfa. 

Diz a lenda que o autor das imagens morreu logo em seguida. Foi uma 

grande perda para a comunidade científica. Alguns ainda apontam para um 

assassinato encomendado (Que horror! O: ) 

 

O QUE FAZ DE NÓS, DISCORDIANOS? 

É muito comum discordianos estarem em contato um  com o outro na mídia social. Pela 

grande dificuldade que há para se encontrarem, eles se comunicam por meio da internet. 

Nesses grupos, chats e fórum, se debate acerca de muitas coisas relevantes e 

irrelevantes. 

Uma dessas questões foi sobre o discordianismo ser, possivelmente, uma espécie de 

relativismo. O que é relativismo? Eu não sei! 

O Discordianismo visa aprimorar a ideia de religião. Uma religião 

personalizada, tal como você compra um carro e muda a cor do 

banco. Mostra uma filosofia baseada num talvez e numa 

supostamente verdade. 

A questão entre realidade e ilusão, em que a realidade pode ou 

não ser construída por nós mesmos e que alguns conceitos 

podem ser quebradas. Tem um Koan da vaca que um mestre 

com seus discípulos estavam caminhando por um campo e 

perguntaram a vaca qual era o seu propósito. A vaca mugiu 

(MU!). Como ninguém sabia de ideograma chinês, que MU significa 

“NADA”, ninguém foi iluminado. 

As vezes algumas lições estão nas coisas mais triviais que se possa imaginar. Você está 

no banho pensando na vida e eis que o shampoo que você usou é da marca DOVE. Ai 

você vê uma imagem de uma pomba e lembra daquele sonho que teve, de uma pomba 

azul te seguindo querendo te bicar e cagar na cabeça. Você agora lembrou que o 

significado do sonho é que shampoo DOVE são merda de pombo em sua cabeça. Até a 

cor é igual. Coincidência isso? Ai você para pra pensar numa coisa dessas. E eu que 

escrevi isso estou tão surpreso quanto você. Por que isso veio por um insight! 

Ai você pensa, qual o significado disso tudo? Pode ser algo importante, ou algo 

irrelevante. De qualquer forma, são os olhos que enxergam. 
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E SE TODO MUNDO FOSSE DISCORDIANO? 

 

Era de manhã já. Estava na mesa e percebi que não havia pãezinhos para o desjejum. 

Desci do  apartamento e fui na padaria que ficava logo ali em frente. Quando passava na 

rua um homem de terno verde musgo com um chapéu de palha na cabeça passou por 

mim e disse: “HayAh!”. É totalmente normal as pessoas vestirem com elas querem. Ele 

deve ser algum papa de sua cabala, pois no paletó havia um bordado escrito POPE. Se 

ele não tivesse passado por mim tão rápido eu teria parado ele para conversar. Mas eu 

tinha que ir para a padaria. 

Chegando lá estavam algumas pessoas que me olharam e viram que eu segurava uma 

caneca de plástico. O plástico é um material muito comum. Quase não há coisas de 

metais. Pedi um pão para o padeiro e ele com  seu tão comum cumprimento disse: “o 

cumprimento sem mão parsa! Tome aqui! Os pães de agora a pouco.  Os pães tinham 

formato de vagina e de pênis. Eu disse para o padeiro: “Vocês Shimonianos vão 

dominar o mundo com esses pães ainda...”. Ele respondeu: “Essa é a intensão.” Então 

eu fui para minha casa comer... aqueles pães em forma de vagina e de pênis. 

Nas Sextas-feiras é feriado internacional do Cachorro-Quente. Todos vão para a praça 

de alimentação saborear um belo cachorro-quente e conversar sobre assuntos 

extraplanetários. Ninguém é forçado a ir. Apenas uma diversão de Sexta-Feira. Alguns 

comem o cachorro quente, outros vão só pela salsicha. 

Os esportes também são legais. Gosto de assistir o futebol. Mas não é esse futebol de 

666 anos atrás. É um futebol sofisticado. Um dia desses o juiz apitou e mandou o 

jogador tirar as calças e se arrastar no chão como se fosse minhoca. Foi hilário. O 

futebol é assistido pela surpresa de como ele acaba. Um dia o jogo durou 15 segundos 

por que o juiz furou e comeu a bola. 

 

 

Fonte: Principia Discordia Russa 
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SEJA VIDRO VOCÊ TAMBÉM 

 

 

O Vidro é um material inorgânico feito 

principalmente de óxido de silício (SiO2). 

A estrutura do vidro é amorfo, contendo 

uma rede toda deformada por alguns 

produtos adicionais deformadores de redes 

(átomos grandes, como o Boro, por exemplo). 

O vidro pode ser semicristalino também, dando um 

aspecto de opacidade. Vidros transparentes são 

completamente amorfo, ou seja, contém dentro de si um caos 

estático. Isso é obtido por um súbito resfriamento, da qual 

“congela” os átomos. Diz-se que o vidro é um sólido super-resfriado. Se 

ele tem gripe ou não, ou se toma vitamina C, não é da minha conta. 

Isso tudo para poder dizer da filosofia “Seja vidro você 

também”, que diz que, assim como o vidro, você deve ter 

Caos dentro de você para poder deixar a luz passar por 

você. 

O Caos como foi dito interiormente, não é Bagunça, e sim a essência da criança, do 

artista, da pureza, da ingenuidade, da alegria boba, da criatividade. Essa transparência é 

uma qualidade do Louco também. O Louco é o arcano de número Zero no livro da 

Sabedoria (o Tarot). O Louco representa o início, a mudança, o caminho inicial que O 

Mago (arcano de número 1) dará até alcançar O Mundo (arcano de número 22). 

Ser vidro também é um desafio, pois ele é frágil. Essa fragilidade  se dá pela sua alta 

dureza. Portanto se você for duro de mais, será frágil. Qualquer oposição contra suas 

ideias, será alvo de dano para o seu ego. Seja flexível, como os vidros temperados, que 

passam por um tratamento térmico para aliviar algumas tensões internas. Isso tudo que 

estou falando são termos técnicos de engenharia de materiais, mas que simbolicamente 

falando tem um propósito. Em uma palestra uma vez eu ouvi de um pesquisador, na 

área de nanotecnologia, que deveríamos imitar a natureza para alcançar grandes 

potenciais. Os monges não estavam errados em imitar os animais em suas artes 

marciais. 
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DAS PROFECIAS E SABEDORIAS DE São Gulik! 

Um mestre jamais será o seu próprio mestre. Aquele que auto mastreia, será acusado de auto 

ilusão. Tomais cuidado com vossa própria voz lhe chamando. Ninguém mais lhe chama, além 

de tu mesmo a ti mesmo. Não podes ver o seu próprio olho sem auxílio de um espelho! – 

Gulik, 125 A.C 

Depois que percebi meu rebanho acabando, me senti livre para plantar. Gulik, 125 A.C 

Quanto mais eu percebo, mais compreendo que a única coisa que sei, são os meus saberes. – 

Gulik, 123. A.C. 

Por mais que me pergunte, a única resposta que posso lhe oferecer, é a minha própria 

mentira. – Gulik, 121, A.C 

 

TÁBUA DE ARGILA 

Sobre essa tábua o que se sabe é que foi quebrada e alguns fragmentos foram recuperadas. St 

Gulik escreveu essa tábua antes de Hermes obter o diamante para riscar a esmeralda. Antes 

que o Homem obtivesse o aço. Não conseguimos decifrar sua mensagem e por isso a 

dispusemos aqui para você interpretar como você quiser! 

 

1. Ó Homem de dedos. As unhas sujas representa sua alma. 

2. Cada cabeça um piolho para incomodar. 

3. Engula aquilo que foi dado à você. 

4. Siga em frente, por que voltar é morrer. 

5. Uma folha não existe até que você o faça! 

6. A liberdade está nas unhas de Apocapófoles. 

7. Uma semente nunca germina sem ser molhada. 

8. Suco de limão é azedo e disso faremos o caos se for preciso. 

9. Não ouça o Universo, ele é mudo. Ele não fala, ele age.  

10. Quero que você brilhe muito no Corinthians. 
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DOS LADOS DESIGUAIS 

Duas borboletas sobrevoavam duas torres que ficava perto de do céu. O céu era preto e 

ficava embaixo. Mas as nuvens eram presas à Terra. Foi então que uma das borboletas 

se viu chorando desesperadamente por causa da outra, que existia apenas no brilho do 

reflexo de sua própria ilusão. O que viria depois? A borboleta que chorava foi 

violentamente morta por um galho de árvore assassina. Apenas a borboleta virtual 

sobreviveu. 

 

Moral da história: não existe moral da história. 

 

OS CIRCULOS CIRCUNDANTES 

Foi avistado ao monte Sinai, aquele perto dos desesperados, um 

par de trombetas ambulantes que viviam isoladamente. Os anjos 

desceram e urinaram sobre as raízes, da qual nasceram três 

lindos unicórnios. Maria e José foram quem deu a luz à uma 

lâmpada mágica, da qual dentre dela vivia um cordeiro, o 

cordeiro de Deus. Pela fome, mataram o cordeiro e então um 

belo banquete fizeram. Assim foi a história. 

Leia este Koan: 

Um renomado Mestre Zen dizia que seu maior ensinamento era 
este: Buddha é a sua Mente. De tão impressionado com a 
profundidade implicada neste axioma, um monge decidiu deixar o 
monastério e se retirar em um local afastado para meditar nesta 
peça de sabedoria. Ele viveu vinte anos como eremita refletindo no 
grande ensinamento. 

Um dia, ele encontrou outro monge, que viajava na floresta 
próxima à sua ermida. Logo, o monge eremita soube que o viajante 
também havia estudado com o mesmo Mestre Zen. 

— Por favor, diga-me: você conhece o grande ensinamento do 
Mestre — perguntou ansioso o monge eremita. 

Os olhos do monge viajante brilharam. E disse: — Ah! O Mestre foi 
muito claro sobre isto. Ele disse que seu maior ensinamento era: 
Buddha não é a sua mente. 



 

PARTE SECRETA II 
 

 

CONSPIRAÇÕES 

DISCORDIANAS 

BRASILEIRA 
 

 

 

  

A PARTE SECRETA I É MUITO 

SECRETA 

PARA SER EXPOSTA 



46 
 

TIMÓTEO PINTO 

QUEM É TIMÓTEO? O QUE É TIMÓTEO? O QUE ELE FAZ? 

 

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! 

 

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 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 (Não Sabia)! 

Aff... 

Qualquer um pode ser Timóteo Pinto... 

Qualquer um mesmo.  

A real intenção do surgimento de Timoteo? Hmmm... Talvez para ser popular. Talvez 

para vender pastel, talvez para se anônimo.  

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. 
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Posso ser Timóteo também? 

É claro que sim! Somos todos Timóteo Pinto! 

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. 

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... 

 

Do Livro MUNDO DE FNORDS, E suas Crônicas 

 

“É comumente usado como uma máscara. É um 

condivíduo da qual é usado por discordianos para mater 

suas identidades a salvas. Você pode chamar de 

pseudônimo ou perfil fake, mas uma atitude atribuída a 

Timóteo Pinto é uma forma de anular o efeito da punição. 

Pois como punir todo mundo? Ás vezes Timóteo  Pinto  é 

um condividuo compartilhado, ou seja, diversas pessoas 

usam ele ao mesmo tempo. Se você ver um Timóteo Pinto, 

certamente ele  é um discordiano. Um primo distante do 

Timóteo é o Luther Blissett.” 

 

 

 

https://www.rebelmouse.com/timoteopinto/
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Uma vez, em um grupo de facebook, começou a pipocar Timóteos. Muitos Timóteos. 

Uns 15 ou 20 Timóteos. Eram tantos e você não consegue distinguir quem é quem, pois 

são muitas pessoas e pode ser qualquer uma. Criou-se um grupo somente para Timóteos 

e lá eles faziam, Deus sabe o que! 

O primeiro contato que tive com Timóteo, foi no Twitter. Foi o primeiro discordiano 

também em que entrei em contato. Esse Timóteo é o aglutinador (o glúon quarkiano da 

discórdia) que uniu os discordianos favoráveis a uma união em uma multicabala. 

Conheci também, surpreendentemente, um Timóteo Pinto estrangeiro. Ele se dizia ser 

da Rússia. Ele conheceu Timóteo Pinto a partir de Luther Blissett. Disse que achou a 

figura do Timóteo mais atrativa e que gostava de experimentar condivíduos. 

Mesmo tendo diversos Timóteos, cada um mantém a sua personalidade. Isso é o que o 

identifica dos demais. 

 

 

A MULTICABALA DISCORDIANA 

 

No Brasil, embora seja uma bagunça e lidando com caos, existe uma sociedade bem 

organizada (sistemática, talvez). Visa unir e juntar as ideias das diferentes cabalas que 

há no Brasil (as que foram detectadas, pelo menos). 

Essa Multicabala é online e virtual. Existe um portal contendo muitas portas que dão 

acesso às demais cabalas. Esse trabalho foi encabeçado pelo nosso amigo oculto, 

doravante Timóteo Pinto que por vezes é chamado de Sydada. O Portal da Rebelmouse 

uni tudo que ele achou sobre o Discordianismo no Brasil. 

Há alguns blogs e páginas em redes sociais que uni diversos autores e disseminadores 

do Discordianismo no Brasil. Há o Tudismocroned, a própria Multicabala Discordiana, 

página Timóteo Pinto, o PIPA, etc... 

A rede é grande e tem quase uma década de material. Sem contar que a Multicabala não 

é exclusivamente brasileira. Alguns gringos por vezes dá as caras também. Um ponto de 

encontro de vários discordianos é a Discordian Society na rede social Facebook (um dia 

isso será obsoleto).  

Nesse grupo há diversos discordianos que compartilham seus “bullshits” pelos cinco 

cantos da Terra. Por vezes algum conteúdo interessante aparece, mas há muita ofensa 

por lá. Sarcasmo e piadas ácidas podem queimar os olhos de quem for sensível. 

https://www.rebelmouse.com/discordianismo/
http://sydadaland.tumblr.com/
https://www.facebook.com/multicabala
http://tudismocroned.blogspot.com/
http://discordiabrasilis.wordpress.com/
https://www.rebelmouse.com/discordianismo/pipa
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Neste momento está ocorrendo alguns projetos que talvez demorem a sair do papel e 

tomar forma. Por este motivo não citarei quais são (não por ser secreto, mas por que 

talvez virem apenas lenda).  

“Você gostaria de experimentar gratuitamente e sem compromisso a Híper-

Surrealidade Delirante da Confraria Secreta (não por que queremos, é 

porque ninguém liga muito pra gente) MultiCabalense dos Shimonianos 

Bonobistas Muito Confusos? 

 

Você poderia perguntar: "Por que eu faria isso?" 

 

eu responderia: "Boa pergunta!" 

 

e perguntaria: "Por que não?" 

 

Mergulhe em nossa Confusão, Peixe! 

 

 

 

Você é um pouco mais consciente do que os outros? 

 

Você odeia descobrir que algo que você gosta foi parar na tv? 

 

Você não liga tanto se as suas meias combinam? 

 

Você faz piadas inapropriadas frequentemente? 

 

Você é um rádio fora de sintonia? 

 

Um quadro abstrato? Uma música atonal? Um vídeo fora de foco? Uma 

metáfora muito ruim? 

 

Se você respondeu sim ou não, então você pode ser um 

DISCORDIANO MUITO CONFUSO EM POTENCIAL 

 

E deveria ter sua glândula pineal examinada por um charlatão te cobrando 

uma taxa exorbitante. 

 

O discordianismo latente é a causa número um de muitas condições 

comumente mal diagnosticadas. 

 

Não deixe passar mais um dia sem saber se você, assim como possivelmente 

muitas outras pessoas no sistema solar, é afetado por esta terrível 

desordem! 

 

Nós podemos te endireitar! Nosso método de três passos para a iluminação 

foi imaginado para trazer à tona resultados palpáveis em uma quantidade 

de tempo cosmicamente insignificante!” – KopyColado da LinKaonia. 

 

QUAL O OBJETIVO DA MULTICABALA? 

http://fnord.forumotion.com/t254-linkaonia
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O Discordianismo visa dar uma visão filosófica totalmente diferente do que já se teve. 

Na verdade ela é um MIX de um monte de coisa. Cada persona tem a sua grade, a 

maneira de como vê o mundo, e isso está certo (e errado) em algum sentido. Muitas 

vezes há conflitos de ideias, ou as pessoas formam sua própria filosofia para não estar 

acorrentado a ninguém. Dessa forma surgem muitas cabalas que podem ser, no decorrer 

do tempo, seguida por outros. A Multicabala tem por objetivo juntar essas cabalas todas 

para disseminar de forma mais eficiente as ideias. No fim, tudo acaba sendo uma forma 

de compartilhamento de ideias. Há espaço para divulgação de arte, propostas e novas 

formas de diversão. 

 

 

 

(Eu estava aqui pensando agora... 

A Multicabala nem é uma conspiração...) 

 

 

Seria importante, se você tiver uma cabala, se unir a nós e então assim poderemos 

dominar o mundo.  

 

  

NÃO É NADA DISSO 

QUE VOCÊ ESTÁ 

PENSANDO, QUERIDA... 
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A KSTXI 

Gostamos de causar. Por isso desenvolvemos as nossas próprias conspirações para 

mostrar ao mundo que isso pode ser inventada. Na maioria das vezes apenas fazemos 

por diversão. Isso é equiparado aos filmes de suspense que instiga o telespectador se 

questionar: Será? 

A KSTXI é para ser uma espécie de CreepyPasta, da qual tem por objetivo causar 

dúvidas e questionamentos na população. No atual estágio do projeto, ainda está em 

desenvolvimento. Mas posso adiantar que este livro é o único documento que confessa 

isso ser uma fraude (Um discordiano é proibido de acreditar naquilo que ele lê). Neste 

documento estão outros mistérios e segredos discordianos. 

A KSTXI é supostamente uma organização que por uso de geometrias, flashes e entre 

outros sinais neurovisuais, pode mudar a forma de uma pessoa pensar. Alguns vídeos 

foram feitos para este objetivo. Este vídeo pode ser descrito como sendo a passagem de 

geometrias, pontos de luzes, informações bineurais entre outros símbolos, sendo 

inserido dentro do inconsciente de quem assiste. 

Deve haver vestígios da ideia inicial na internet. Mas como isto está em andamento, e 

pelo discordianismo ser tão underground e desconhecido por todos, eu não tenho medo 

de expor esse projeto secreto. 

 

MAGOS DO CAOS E DISCORDIANISMO 

 

É muito comum você encontrar no meio dos discordianos, magistas. Na verdade o 

discordianismo é descoberto através da magia (na maioria das vezes). Na maioria das 

vezes esses magos são caotes/caoistas/magos do caos/ whatever! 

A base do sistema da magia caótica/magia do caos/Chaos Magick é usar as informações 

que você tem para promover uma mudança. Essas informações, eu quero dizer, são o 

emprego de dois ou mais sistemas mágicos com o intuito de melhorar o próprio sistema 

ou para não se prender a um sistema só. Esses magos pulam de sistema em sistema, 
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absorvendo o conhecimento desses, para usá-lo posteriormente como lhe achar 

conveniente. 

O meu sistema usa basicamente Sigilos, Thelema e boa parte de Hermetismo (embora 

scientologia também entre). Caoistas usam muito sigilos. Sigilos são desenhos que 

carregam uma informação que ao ser energizado com as técnicas apropriadas podem 

causar algum efeito (o efeito é o que o desenho representa). 

Pode ser que os magos do caos discordem de mim, e tampouco espero que concordem. 

Pois é de difícil definição o que é um mago do caos, além de ser um mago que 

experimenta o máximo de sistemas mágicos possíveis. Ele é um elétron em um átomo 

instável que pode sair da eletrosfera em busca de outro átomo. 

Magia do Caso e Discordianismo se “unem” em harmonia quando a ideia filosófica de 

que o caos é uma essência de liberdade e criação. No discordianismo os conceitos e 

visões filosóficas (principalmente as “verdades”) são explorados e dissecados ao ponto 

de se perguntar o que é verdade e o que é mentira. Na magia os caoistas fazem esse tipo 

de estudo experimentando, questionando e assim melhorando ou criando novas técnicas 

em magia. 

Esse livro não se dedica aos estudos mágicos, por isso não focarei nesse aspecto. Esse 

tópico serve apenas para os Não Discordianos saberem que o mundo discordiano é mais 

que um mundinho de idiotas bitolados numa ilha no meio do deserto de água. 

 

SOCIEDADE FNORDIANA DISCORDIANA 

O que é a sociedade fnordiana discordiana? 

É uma sociedade discordiana que promove o fnordismo intergaláctico pelo universo 

todo. São membros dessa sociedade todo tipo de ser. Composto principalmente por 

Anunnakis de Nibiru que divulgou a sua religião universal: Discordianismo. Os 

Anunnakis são Illuminatis, são Discordianos, são Fnordianos... Promovem a lei do Caos 

garantindo o Mestre Fnord. 

Os Anunnakis estiveram em Urântia desde a época dos Sumérios, há 5000 A.C, e desde 

lá vieram influenciando a vida dos humanos criando ordens globais (como a illuminati). 

Eles vieram de Nibiru, um planeta do sistema solar ainda não descoberto. 

Qualquer um pode ser parte da Sociedade Fnordiana Discordiana. Fazem parte dela 

muitas entidades do invisível, incluindo você. 

A sede matriz principal primeira fica em Uversa, no centro de Nébadon.  

Inclusive esse manual teve a permissão direta do supremo Mestre Fnord do nível 23, 

para que pudesse ser materializada neste plano. Os altíssimos 12 e 1 também assinaram 

o acordo que permite o equilíbrio interdimensional do Caos Fnord. 
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MANIFESTO DA SOCIEDADE FNORDIANA DISCORDIANA 

ENTRE OUTRAS COISAS 

 

Este é um breve manifesto da Sociedade Fnordiana 

Discordiana da qual apresentará algumas poucas 

regras no que confere a escrita dos documentos e 

como se (des)organiza a mesma. Portanto não leve 

em consideração qualquer atributo fora deste 

documento. 

 

1. SOBRE A CONFECÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 

a) Todo documento da Sociedade Fnordiana Discordiana deverá apresentar o título e o seu 

respectivo número. Para tanto deve saber pelo sistema intergaláctico para poder saber 

qual número colocar. Se não houver numeração, automaticamente o documento estará 

sem a numeração. 

b) Deverá quando necessário apresentar uma pequena introdução do documento com as 

informações de onde vem, para que e por que. E a quem interessa. 

c) As fontes são: Times New Roman 12. Texto normal não tem recuo na primeira linha. A 

introdução é em geral com recuo no direito de 6 e no esquerdo de 1, dando a subtração 

igual a 5. O texto deve ser justificado. 

d) Qualquer norma aqui apresentado pode ser deferida se no título ou na introdução, ou em 

algum local do documento estiver a sigla máster do mestre soberano fnordiano 23. 

 

2. SOBRE A SOCIEDADE (MANIFESTO) 

Da Sociedade 

A Sociedade Fnordiana Discordiana fundada em 1589 na Grécia foi um movimento regido pelos 

mais altos escalão panteônico dos pensadores da época. Sua formação visava criar uma nova 

concepção de visão da realidade Universal. Depois da primeira loja, membros das mais 

variáveis esferas adeririam o movimento e fundiram-se com a Sociedade Discordiana já 

predominante. 

Hoje se estima que há cerca de 18 países uma loja oficial e mais 1000 membros. A Sociedade 

Fnodiana Discordiana não tem fins lucrativos e aplaude causas filantrópicas desde que seja 

caracterizado por uma entidade extraterrena. 

 

Das funções da Sociedade 

Entre as principais funções da Sociedade é de criar um ambiente de aleatoriedade dando um 

estímulo cerebral aos espectadores levando-os a questionar a real validade da realidade. 
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A Sociedade Fnordiana Discordiana conta com o apoio das esferas Fnordianas da Alemanha 

para que a Operação Mindfuck seja propulsada em plena luz de dia. A noite limita a visão em 

14%. 

 

Dos membros da Sociedade 

Os membros da Sociedade entram por vontade própria desde que esteja ciente da sua missão 

como o libertador de mentes. A Sociedade Fnordiana Discordiana não aceita nenhum tipo de 

falsidade ideológica, desde que esta seja justificada. O membro precisa da assinatura de um 

agente de Sirius para validar sua solicitação. 

Os membros possuem graus de PAPA e quando não quiserem mais exercer a função de PAPA 

deve devolver o pônei azul para o grande sacerdote da loja F. Depois da devolução o membro 

cai na matrix novamente e esquece-se de tudo que fez pela (des)ordem. 

 

De como entrar em contato com a S.F.D 

É fácil entrar em contato com a SFD. Basta escrever uma carta com cinco linhas solicitando um 

contato e então queimar na porta da casa. Jogue as cinzas em um rio virgem e então espere o 

contato entrar em contato com você. 

Ou então entre em contato com algum Timóteo Pinto, que faz parte da seita. Mande seu e-mail 

para discordianismo23@gmail.com e faça parte desse delírio coletivo você também! 

Seja um Timóteo Pinto você também. 

 

PARTIDO INTERESTELAR PARRACHIANO ANARCO DISCORDIANO – PIPA 

Para garantir o estatus quo discordiano e para promover as leis discordianas, o PIPA, o partido 

mais discordiano com a intenção de promover uma supremacia anárquica intergaláctica atua em 

Urântia com as leis que é nenhuma lei e com a estratégia que é nenhuma estratégia. O partido é 

nonsense, psicodélico, surreal, psicótico, estranhamente cognitivo e histérico. 

A falta de lucidez de alguns presidentes levou ao status de maior partido epilético do Leste 

Leitoso. O Porco Voador, Harashingá, criou asas depois de beber energético. Candidato em 

mais de 5 centros galácticos (5 dos 7), Timóteo Pinto quase venceu a Supremacia Anárquica da 

dimensão. 

O PIPA não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro-esquerda, nem de centro-direita. 

É para cima! PIPA! A PIPA do vovô não sobe mais, mas esta PIPA sobe. Subir, subir, voar, 

voar... 

O PIPA já instalou chips de controle remoto em babuínos para testar as possibilidades de criar 

uma vida baseada em Unicórnios. Mas logo desistiu por causas etimológicas. 

mailto:discordianismo23@gmail.com
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O que o Partido Interestelar Parrachiano Anarco-Discordiano pretende de verdade? Eu não faço 

ideia. Só sei que existe. Assim como os Unicórnios. 

Talvez a real intenção do PIPA é demonstrar os contrastes na política. Existem diversos perfis 

paródicos sobre Magia, Empresa, Música, Religião e então porque não na política? 

O PIPA é de todos. 

 

POLÍTICA DA SOCIEDADE FNORDIANA DISCORDIANA 

DOMINOS SLACK 

Este é um documento documentado de número 00587 a 

respeito da visão política da sociedade fnordiana 

discordiana perante o cosmo intergaláctico e 

interdimensional.  

 

A Sociedade Fnordiana Discordiana tem uma visão periférica e ampla sobre a política 

intergaláctica e interdimensional. Contanto com apoio Anunnaki e angelicais das 

regiões Sul e Norte da galáxia central, Uversa e do Sétimo Universo, sabe que a politica 

não é estável quando a quinta dimensão entra em ação. 

O globo de Urântia ainda é pequena e a política da mesma precisa passar por uma 

renovação para formar laços mais fortes com a política extraterrena. Não possibilitamos 

nenhuma troca de informação com outras dimensões sem o consentimento do sistema 

central Anunnaki em Nibiru. 

Todo recurso necessário para o povo de Urântia será requerido pelo documento Oficial 

e Pareceria em início com a PIPA, residido no hemisfério sul de Urântia. 

Foi passado um documento oficial de número 124789566 para o oficial HAK.KILOP 

sobre o Partido Interestelar Parrachiano Anarco‐Discordiano doravante PIPA. Depois de 

2 meses luz percorrendo o buraco de minhoca, o oficial deu a resposta sobre o partido e 

deferiu uma união entre a Sociedade Fnordiana Discordiana e PIPA para promover as 

relações intergalácticas e posteriormente para interdimensional. 

Estabelecemos um acordo de numero pi (3,1415926535897932) para a estabilização do 

pi até a sétima casa. Sendo o seno de 0 equivalendo zero e o cosseno de 90 valendo 1. 

Promover a paz cósmica utilizando a engenharia mágica trazida pelos primeiros 

astronautas e posteriormente aperfeiçoada por Hermes e Gulik, propomos a integração 

total de apoio aos adeptos de Urântia em busca do laser vermelho. 

A política da Sociedade Fnordiana Discordiana em conjunto com a PIPA trará grandes 

mudanças e união das raças intergalácticas. E com isso um aumento no tráfego de 

mercadorias alienígenas aumentando a economia mundial e global. 

Por enquanto não estamos interferindo nas políticas locais. 

 

Oficial Sênior.: Mestre Fnord 
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NOTA FINAL CONCLUSIVA 

Qual o propósito do Discordianismo? 

Encerrarei esse manual com uma das maiores perguntas feita pelos leigos. Talvez seja a 

primeira coisa que você está lendo, mas por outro lado não, pois não teria como saber 

que a sua primordial pergunta está residida no final do livro. Enfim... 

No PD, o nonsense é visto como um meio para a salvação do Homem. É no humor e no 

riso que ele se vê livre. É em um riso anárquico que ele se liberta das correntes 

simbólicas que o prendem em um comportamento estabelecido. O Discordianismo tem 

a ver com comportamento e expansão da consciência. Como? 

A maturidade é importante para que haja evolução. Uma expansão da consciência pode 

ser um Samadhi ou uma profunda clareza do que o rodeia. Tudo fica compreensível e 

tudo faz sentido. O Nonsense consegue romper alguns fluxos de pensamentos e ideias 

contidos em sua consciência possibilitando-o de ver além do esperado. Quando isso 

ocorre se sentira livre e espantado. 

Quando eu li o PD pela primeira vez, eu não estava acreditando no que eu lia. Eu dava 

boas risadas e algumas frases e ideias aparentemente absurdas me trouxeram um acordar 

de consciência. Tudo se tornou trivial e as preocupações, se tronaram sem sentido. 

Um verdadeiro nó na cabeça. 

Os Koans e as Parábolas carregam sabedorias e conhecimentos que não podemos ver 

com a razão. O inconsciente é uma parte escondida da nossa mente e ela guarda uma 

vasta informação que pode ser trazida a tona.  

Há uma frase que diz assim: “Eu gosto do Nonsense por que ele acorda as células do 

cérebro”. 

Com essa frase se explica quase o todo. 

O propósito do discordianismo é não ter propósito. É deixar que o Homem crie e se 

expresse nela. Existe um bilhão de discordianismo por ai, e se você não gosta do que 

tem por ai, você inventa a sua. 

“Como o Discordianismo vai mudar você não é, de qualquer modo, a questão real. 

Como você vai mudar a Sociedade Discordiana é a questão real.” – Kerry Thornley.  
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REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA 

Para a confecção deste pequeno manual do discordianismo, foi consultado um vasto 

acervo. Está listado abaixo as referências utilizadas pelo autor. 

Kerry Thornley e Gregory Hill – Princípia Discordia. 
Rev. St. Synaptyx KSC – Metaclysmia Discordia 

Xuxa Meneguel -  Só para baixinhos 23 

Altíssimos 12 e 1 – Documento Oficial de ordem 23 assinado por YHVH 

Enki – O Livro que eu perdi 

Anki.Adu – Meu diário colado 

Glândula Pineal – O terceiro olho, olho que tudo vê e observa e finge não ver 

Illuminatis da Bavária –Registros oficiais das conspirações referente a N.O.M 

Jesus Cristo – Simplesmente, Eu. 

Kinderovo e Coelho da Páscoa – Quando eu caguei um ovo e doeu. 

Timóteo Pinto – Minhas cartas de amor à discórdia 

Dark Night – Acervo próprio – Error23 entre outros registros que não lembro mais. 

Osama Bin Laden – Minha razão explosiva 

Unicórnio 15 – Meus registros masturbatórios 

Incenso – Fumaça 

Andreia e Tomasnocu – As folhas molhadas de terra 

KSTXI – Com a permissão da KSTXI para acessar alguns poucos documentos 

YHVH, Adonai e Anu – Meus elixires 
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