MEU AMIGO RUSSO

Sempre fui de realizar MindFuck. Sempre gostei de conspirar e de enlouquecer os que
me rodeavam. Por que? Não faço ideia!
Com o passar dos aprimoramentos nas táticas fnórdicas, observando e experimentando,
foi que tive uma ideia. E essa ideia começou na KSTXI.
A KSTXI foi/é uma ideia FNORD que tive para colocar o discordianismo na lista dos
conspiradores. Ok, o discordianismo já está inserido na lista, mas eu queria uma lista
que não fosse underground. Tentando elaborar algumas ideias com meus amigos da
Ordem, criando vídeos, etc... Foi então que decidi fazer um perfil anônimo para que
pudesse ele depois espalhar a ideia.
Eu fiz um perfil do Timóteo Pinto em meados janeiro, mudei a foto para um azul e
pronto. Conta no facebook feito.
Então comecei a montar um personagem enigmático. Ele seria estrangeiro. Mas de
onde? O que seria o mais incomum?
Rússia! O meu personagem será russo!
Após fazer o personagem, postei algumas frases em russo com a ajuda do tradutor e
assim fui. Solicitei entrada em alguns grupos discordianos brasileiros e principalmente
grupo russos para dar consistência ao personagem. Foi então que surgiu a pergunta:
“Existe discordianos na Rússia?”
Essa questão ficou na minha mente por alguns dias. E o mais interessante é que eu não
tinha ideia de como achar um.
Por que eu queria achar um russo discordiano? Para poder saber como eles são e agir
como eles... Assim eu daria mais “vida” ao personagem.
Perguntei ao Brenton, o mesmo do Chasing Eris, que viaja conhecendo discordianos por
ai. Perguntei se ele conhecia algum, mas ele não pode me ajudar. Aliás, disse que até se
interessava, mas nunca conseguiu encontrar um.
Nos grupos disco dos EUA procurei por alguns, mas sem sucesso. Poucas interações e
apenas isso.
Me perguntei: “como vou achar um russo discordiano? Um discordiano já é difícil,
imagina um russo discordiano. Quais as probabilidades??
Foi então que comecei a estudar a língua, pois eu precisava pesquisar em russo.
A primeira palavra em russo que aprendi foi “FNORD” (фнорд). Procurando na internet
essa palavra, encontrei um desenho. Este desenho do Garfield, encontrei o primeiro

discordiano da Rússia!! O nome dele? Fnord Igogoevich. Então comecei a conversar
com ele. Um pouco em russo (com ajuda do google tradutor), um pouco em português e
em inglês... Uma suruba linguística LOL.
Perguntei sobre os discordianos na Russia e ele não soube me explicar tão bem. Ele me
forneceu o livro Princípia Discordia na versão Russa.
Me disse que o discordianismo na Rússia e My Litle Pony eram muito ligados. Por que?
A resposta fui descobrindo aos poucos.
Mas de fato ele era um discordiano ativo. Escrevia e compartilhava ideias. Ele me disse
também que haviam muito poucos discordianos. Ele próprio conhecia muito pouco, e a
maioria eram seus amigos e gostava de My Little Poony. A idade dele? Ele tinha 21
anos.
Volta e meia eu achava algum site em russo e conversava com ele, mas realmente foi
insatisfatório. Aprendi alguns termos discordianos em russo, como por exemplo:
Дискордарианцев (Diskordariantsev) (significa Discordianismo; “Священное Хао”
(Svyashnnaye Rao ) Cao Sagrado, дискордианство (Diskordiansctvo) é discordiano...

Timotio
Do you understand me? Фнорд

07.02.16

Eu preciso falar com você (i need to talk
with you).
Fnord
I'm sorry, i'm not speak english. We can
communicate with the help of online translator

07.02.16

Timotio
Yes! With teandlater! I am finding a russian
discordian. I this is awesome!

07.02.16

Я использую переводчик . Я искал Российской
Discordian . Интересно, если есть интриги .
как вы работаете
Fnord
Я не принадлежу к основному сообществу
Дискордарианцев. Их довольно мало и я не
знаю мест их обитания/общения.
Все мои знакомые тоже дискордарианцыодиночки, но мы общаемся между собой.
Насколько я могу понять, их методы и цели
схожи с моими: мы просто общаемся в
интернете, вступая в споры с теми, кто, по

нашему мнению, слишком серьезен, скучен и
занудлив, тем самым привлекая к себе
внимание и, естественно, развлекаясь.
Если текст оказался слишком сложным и
переводчик не смог корректно перевести его
- скажи, я перепишу попроще.
I do not belong to the main community
Diskordariantsev . They are quite a bit and I do
not know their habitats / communication.
All my friends , too diskordariantsy - loners , but
we communicate with each other .
As far as I can understand their methods and
goals similar to mine : we just communicate on
the Internet , engaging in debate with those
who , in our opinion , is too serious , dull and
zanudliv , thus attracting the attention and, of
course , having fun .
If the text was too complicated and the
interpreter was not able to correctly translate it
- tell me, I'll rewrite easier.

Observando o que eles colocavam em seus blogs nas redes sociais, eu fui
montado meu personagem. Importante relatar aqui que eles não estão no
FaceBook ou Twitter. Em geral eles usam Vk.com e o space.ru. Eu demorei
algum tempo para encontra-los. Eles são muito difíceis de achar.
O VK.com foi a primeira rede social em que fiz conta, pois o pônei fnord estava
lá. Depois fui encontrando vestígios do discordianismo russo por lá. Um tal de
Fnord Sam me bloqueou sem ao menos trocar uma palavra... Desgraça.
Em geral eles são desconfiados. A menos que fossem Bronys, esses são bem
amigáveis. Os demais são super desconfiados.

Fiquei um período me adaptando no vk.com e conversado com o brony, enquanto
pesquisava sites discordianos russos. Segui o conselho do Fnord e relacionei com os
pôneis. Encontrei um site bem fnórdico – da qual postei no meu perfil no facebook.
Depois eu parti para uma outra rede social chamada space.ru. A desgraça é que eu perdi
o acesso à rede, pois ao registrar você recebe um código de ID e depois você pode
modificar pelo e-mail. Eu modifiquei e aparentemente eu escrevi o e-mail errado (um
erro em algum caractere) impossibilitando meu acesso. Eu estive por algumas semanas.

Acabei conhecendo um grupo de discordianos bronys lá. Inclusive o Fnord estava lá
com outro nome. O nome dele no space.ru era “Cpakacmuk_HeGuf” ... Pôneis e mais
pôneis... Lá os poucos discordianos eram mais ativos. A rede social em si.
Lá encontrei um semiDiscordiano (um russo que é amigo do Fnord e que sabe do
discordianismo, mas que não leu o PD, mas simpatiza com as ideias malucas do amigo).
Eu passei o PD russo que o amigo dele me passou. Ele leu um pouco, achou uma
loucura hahah assim como nós achamos. Achou legal o geral.
Como ele sabia inglês, eu conversava mais com ele, perguntava alguma coisas e ele
respondia.
Depois perdi o acesso ao space.ru e retornei ao vk. Continuei a busca de discordianos no
vk até encontrar um russo discordiano que falava inglês... \0/
Ele descobriu o discordianismo pelos livros do RAW.
Max Relax... O Russo desconfiado.
Ele custou a entender que eu não era da KGB e que não era um russo pregando uma
piada nele...

Timotio

27.03.16

Заявка в
друзья
Hail Eris!
Fnord

Timotio

28.03.16

Привет. Вы Discordian?

Max
Yes
Hail Discordia!

28.03.16

Timotio

28.03.16

\0/
Do you speak english?

Max

28.03.16

no
а дзогчем мне говорить по ангельски?

Timotio

28.03.16

Только русский, то

Max

28.03.16

ну с гуглом любой говорит на английском
ну так сказать читать на английском я не могу
а что?
переводить Малаклипса? или переводить дискордианские
мемосы?

Timotio
Это просто, что я не говорю по России пока ха-ха ... Но я

28.03.16

использую Google переводчик

Max

28.03.16

быть не может
скажите по англии что нибудь эдакое охуенное
можем говорить так - ду ю вонна кидинг ми?

Timotio

28.03.16

Я не из Англии Я говорю Португальский (Бразилия)

Max

28.03.16

ok

Timotio

28.03.16

Я ищу знать Discordianos России! \ 0 /

Max

28.03.16

i don't still trust in your story
i'm think its a joke

Timotio

28.03.16

Вы подозрительны хахаха
Pára provar estou escrevendo em português

Max

28.03.16

but i can help u to undesrtand something
if u are serious

Timotio
na verpiada é com meus amigos do Brasil... Para eles eu sou Russo.
Estou fingindo. Para isso quero saber como vocês espalham a palavra
da Deusa
Переводчик пустая трата

28.03.16

Max

28.03.16

))))
распространить слово Богини

Timotio

28.03.16

Я разговаривал с некоторыми Discordians России (нашел два, но
вы сейчас). До тех пор я заметил очень сильную связь между
Discordians и LOL пони.
Как вы узнали о Principia Discordia

Max

28.03.16

brasilians use this page
why??
also u described on russian pages
also all fnords in ur images are in russian
Но в любом случае даже если ты - дельфин Говард я рад
поговорить на эту тему

Timotio

28.03.16

На самом деле некоторые даже использовать ... Но я недавно
обнаружил. Я исследовал на российских Discordians. Я нашел
здесь и сделал счет. Я Погружение в социальные сети России,
чтобы найти вас. Это очень dificl. Он несколько месяцев я делаю
эту работу.

Max

28.03.16

зачем вам делать эту работу?
когда есть сайт наш русский дискордианский ( я забыл к нему
дорогу ) где мы все собраны , настолько, чтобы всё таки
держаться врозь

Timotio
Этот профиль является характер. Я делаю mindfuck с моим
другом из Бразилии. Для того, чтобы хорошо сделанную шутку я
начал исследовать на российских Discordians и сделать мемы на
русском языке, чтобы отправлять туда в Бразилии.

28.03.16

Я покажу некоторые я сделал на португальском языке ...
View all images

Max

28.03.16

ok so why do u want from me?
*what

Timotio

28.03.16

Спокойствие лицо ... не быть параноиком ха-ха. Я Discordian, и я
хотел бы знать Discordians России. Зная динамику, которые вы
используете. Или каждый emparticular.

Max

28.03.16

all discordians are paranoid it's normal

Timotio

28.03.16

Я могу задать несколько вопросов, связанных с Discordianism для
вас?
hahahha ... Sim It's normal

Max
можно конечно

28.03.16

просто что за динамика и зачем она нужна вам?

Ele foi todo desconfiado.. Perguntou porque eu estava procurando por um Russo e não
um aemão, francês, argentino, whatever! Por que brasileiros usam a página vk.com
entre outros atos de paranoia.
Eu realmente cheguei a dizer a ele: “Você é paranoico” para ele me responder: “e qual
discordiano não é?”...
Enfim... Depois de provar que eu era brasileiro, faltava explicar o meu motivo de lhe
procurar. Elel estava incrédulo pelo fato de ter escolhido justamente ele. Na real foi
falta de opção mesmo hahaha...
Max

28.03.16

u don't trilogy
by Robert
Anton Wilson
"Illuminatus!"
?
*read

Timotio

28.03.16

У меня есть его в формате PDF. Но я не
читал.
Некоторые вещи, которые я даже читать,
но не будет полностью. Заговоры и т.д ...

Max

28.03.16

)))
I'm think its a Bible for discordians
like a Principia

Timotio
sim
Você costuma escrever textos ou fazer o
conteúdo da natureza caótica?

28.03.16

Max

28.03.16

no
i'm not content generator. But sometimes i
like to post something. But it was on my
previous page

Timotio

28.03.16

хорошо. Есть ли у вас контакт с другими
Discordians?

Max
нет

Ele gosta de RAW, e acha que é uma bíblia discordiana tanto quanto o Principia
Discordia é... Eu em particular ainda não li os livros... Os teho em PDF, mas faltou
vontade e tempo para estuda-los...

Eu expliquei, então, que estava procurando discordianos russos por causa do Mindfuck
que eu estava fazendo: Um Timóteo Russo – para zoar com os discordianos no Brasil
xD.
Eu precisava conhecer os hábitos, as piadas e o modo de como os russos falam.
Perguntei se havia outros discordianos, ele disse que talvez há uns 100 por toda a
Rússia, mas que conhecia não mais de 2 ou 3...
Começamos a conversar e ele me passava muitos vídeos e memes nonsense. Eu ri alto
com o vídeo Kak dela (kak diela – Como você está? - uma menina que fala isso, mas é
bizarro. (https://youtu.be/J0x0QjpGoao )
Ele me passou alguns livros (que eu não lembro onde coloquei :v )... Um deles é o
LIBER 555 ...

Timotio
Wait...
What did
you mean
with this:

29.03.16

""u talk about fucking fnords. And u are right.
But u don't understand and cannot feel all the
experiments which makes here in the people
minds. It's seems imposible to been breaked
by something. No one of us don't know how
we can do it. "

Max

29.03.16

i mean every word i used
i really don't know what kind of reality around
u. and how kind of people around u, and
what they are doing right now
and how much time?
so u don't feel the same that i feel

Timotio

29.03.16

Ah... It is
normal. I am
looking a
strange and a
lunatic asking
many things
about
discordianism
for you
hahahah
Well... I am Brazilian. We have a multi cabal.
I know some discordians from USA (they are
much... There is a big group on facebook).
And I am a POPE at Brazil... My pseudonym
is Dark Night. I am magician, Dscordian and
in the real ife I am a material engineer
I like too much cause mindblown in the
people. Share FnOrDs... Creat NonSenses
and mindfucks (Mindfuck Operation).
This is my biggest MindFuck... This
personage... "A Russian Discordian" in the

middle of brazilians groups...
They don't know
I a studying discordians Russians and
learning about you all...

Max

29.03.16

)))
all of me?
why not finlad discordians u search
*finland
or another

Timotio

29.03.16

Russians is gret! KGB, wars... conspiration

Max

29.03.16

Timotio

29.03.16

etc... And I never imagined russians
discordians
It was a really surprise

Max

29.03.16

so what side is yours?
kgb consoiratirs or discordian shade?

Timotio

29.03.16

well... I don't know much about KGB... I
think so i am more discordian shade

Max

29.03.16

Timotio

29.03.16

Once I asked to a russian discordians about
a pun with letters K G B
King Global Beer
But I would Like it in russian... To creat a
ficticion cabal...
But he did'nt know nothing :(

Max

29.03.16

Kings (of) Great Britain i think

Timotio

29.03.16

LOL
But in Russians words?
Using кгб

Max

29.03.16

murders

Timotio

29.03.16

Max

29.03.16

and thief
and lie

Timotio

29.03.16

I would like to creat a satirical кгб

Max
also ecplosions

29.03.16

29.03.16

Timotio
Would they kill me for this?

Max
if u are not in russia you're more than in a
safety place

Ele me passou um link de um site muito misterioso na Russia... Um site discordiano que
requer ser convidado para entrar e fazer parte da rede.... Se é que é uma rede... Diz ele
que ele não lembra da senha. Eu fiquei ansioso e desesperado para poder entrar... Mas
penso que era apenas um fnord.
Algumas coisas curiosas que descobri dos Russos:







Eles usam )) para dar ênfase da frase... equivale a um ! ex.: - Olhe agora)))
Eu uso LOL constantemente e ele achava que eu estava o chamando de idiota.
Ele disse que os russos são conhecidos por serem bêbados e imbecis... Bobões,
algo assim.
Drogas é muito comum nos círculos entre jovens.
Protestar na rua é considerado conspiração contra o governo.
Reclamam muito do frio (um dia ele disse que as árvores estavam confusas, não
sabiam se floreciam ou se secavam na primavera)

Esse foi o Max Relax... Trocamos nudes no vk (Brincadeira) reclamando do frio que...

Recentemente um amigo do space.ru me achou no vk. Percebeu que eu não aparecia
mais lá e decidiu me procurar no vk entre os amigos do Fnord... Ele se chama Igor
Dmitrienko ... Os Bronys são adoráveis.

Igor
Hello, my fnordic friend! It's me,
Brony-style! I've finally found you
here. I don't remember if you gave
me link to your page here or not,
so I tried to find you myself as you
didn't appear on spaces.ru for quite

13.05.16

a long time.
But I remember, you gave me link
to our friend Cpakacmuk_HeGuf
here, so I tried to find you in his
friend list, and here you are!

Timotio

14.05.16

Yeah!! Of course I remember!
I could not enter there cause I ost my
password hahahahahha
Great fo for you looked for me!
How are you?

Eu mostrei os mindfucks que fazíamos aqui, como os vídeos da KSTXI... Ele se
surpreendeu mais pelo fato de terem sido feitos no power point do que pelo fnord em si
LOL.

Enquanto isso tudo na Russia, no Brasil eu estava disfarçado de espião russo nos chats e
grupo na sociedade discordiana brasileira. Eu montei esse Timóteo (que depois fingi ser
uma mulher) para poder dar asas a conspiração da KSTXI (que por enquanto é um
Mindfuck brasileiro encubada). Entrei em alguns sites de língua russa para aprender
Russo.
Por não poder mais continuar com o Mindfuck, decidi revelar o Tim Vodka (vodka foi
uma das primeiras palavras que aprendi em russo). E também por que não teria mais
sentido por enquanto...
A revelação pode abrir novas estratégias fnórdicas e ideias... E também isso tudo foi
parte de uma experiência que é importante passar ao público.
Eu fiz uma promessa e não vou revelar conteúdos políticos que discuti com os Russos...
Até por que chegar disso na sociedade discordiana por enquanto.
E sim... não sou estudioso político, foi mais por curiosidade também.
Viva a Discordia! Hail Eris!

