
1ERROR 23
eZINE

31 22 YOLD

ERROR 23
A sua EZine Discordiana

Discordianismo e suas semiverdades
Decubra o que é. Saiba mais e entenda menos.

BURACOS NEGROS
Saiba o que eles realmente são

SHEOGORATH
Santo novo na paróquia

DISCORDIANISMO
Que porr@ é essa??

PRIMAL EDITION



FAKE MERCHAN
MELHORE SEU CANTO DE ÓPERA COM

NOSSO PRODUTO! MANTENHA SEMPRE
UMA BOCA FIRME E SAUDÁVEL

MANTENHASE
SEMPRE SECO E
OSTENTE PARA
SEUS AMIGOS

PARA VOCÊ QUE
ODEIA A INDUSTRIA
CAPITALISTA DO
DESODORANTE
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FAKE MERCHAN

PARA UMA NOITE DE LULZ

MANTENHASE
SEMPRE SECO E
OSTENTE PARA
SEUS AMIGOS

NAO

SABEMOS

O QUE SER

ISSO

fnord
Você também pode fingir que patrocina essa e‐Zine! Basta mandar azideia para
o contato no fim da Zine!
Ou então faça uma força mental!!! Nós também somos telepatas!



APRESENTAÇÃO
(INCOVENIENTE)

Olá meus amigos

Apresentação formal da primeira e-Zine da S.F.D. . .

Esta zine é a ume-Zine discordiana que tem por objetivo não apenas falar do
Discordianismo, mas também de trazer e levar informações que habita a esfera do
dragão e da Discórdia.

Essa é uma iniciativa independente que tentaremos ao longo dos Aeons buscar
aprimorar e melhorar os vazios que tem por ai.

Para fins de esclarecimento, essa e-Zine em específico serviu de prática no
software de diagramação e as próximas serão mais baludas. Nós não
pometemos.

Em breve, não sabemos quando, virá outra dessa, com coisas mais interessantes
- talvez mais novidade. Ainda não foi feito a pauta, mas será em relação aos
próprios Discordianos ou algo do tipo. Outras culturas de discordianismo.

Espero que gostem. O texto que você leu em 1 hora, levou três dias pra ficar
pronto hahaha. . .

Enfim. Não enlouqueçam!

Licença creative commons

É permitido reproduzir, copiar, colar, fazer o escambau. Só não pode
comercial izar.

Pode limpar a bunda também se quiser.
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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 YinYang.
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

O que
imaginamos

ser a Ordem,
não é nada
mais do que

a forma
predominant

e do Caos

Kerry Thornley

constituem o
Discordianismo são diversos
(talvez infinito). Listaremos
alguns para sermos
didáticos (os elementos
que sabemos até então):

Humor
Koans

Parábolas
Mitologia
FNORDs
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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.

KOANS
Um koan 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 (pronunciase
“POEE”) é um acrônimo de
PARARTHEOANAMETAMYSTI
KHOOD OF ÉRIS ESOTERIC*.
A primeira parte pode ser
tomada como significando
“equivalente à divindade,
reversão alémmistica”.
Nós não somos realmente
esotéricos é que ninguém
liga muito para nós.”
(Retirado do Princípia
Discordia).
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.

Um koan é uma
narrativa, diálogo,
questão ou afirmação
no budismo zen que
contém aspectos que
são inacessíveis à
razão.
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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....

A ESNOBADA ORIGINAL

Tudo começou quando Éris não foi

convidada para a festa de Tétis e Peleu.

Aborrecida, Éris preparou uma maçã

dourada com uma mensagem: "Para a

mais bela".

Então ela jogou no salão de festas.

Três Deusas reinvindicaram a

maçã parra si. Eram elas:

Athena (Minerva), Hera

(Juno) e Afrodide (Vênus).

Embora Athena sendo a

deusa da Sabedoria,

dessa vez ela foi bem

idiota.

Então as tr^s se

descabelaram no chão

do salão brigando pela

maçã, querendo ser a mais

bela!

Foi então que Zeus deu um berro

jogando a champpange nas três para que

elas parassem. Para reslver o problema ele

indicaria um homem justo e honesto para dar

a maçã.

Esse homem foi Paris.

Paris recebeu visita das três, querendo

subordinar o coitado. Quem conseguiu um

acoordo foi Afrodite, promentendo

a mulher mais bela e gostosa

que ele poderia imaginar.

Dado a maçã à Afrodite, a

Deusa do amor

cumpriu com o

prometido

destinando

Helena,

esposa do Rei

de Esparta,

Minelau (que

rima com

bilau).

Páris fugiu com

Helena e assim

travou a guerra

conhecida como A

Geurra de Tróia.

Sem dúvida alguma a maçã é a

semente da Disórdia. Mas quem mandou não

convidar èris? Assim aconteceu a Esnobada

Original.

NADA É VERDADEIRO.
O QUE IMPORTA É QUE A

MENTIRA SEJA BOA

A PILHA DE CAO
O mestre perguntou ao seu discípulo

mais sábio: “Onde está o CAO?” O

discípulo virou para o lado e disse:

“Ali. Naquela pilha de calcário”.

Nesse momento o mestre foi

iluminado.
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Esse homem foi Paris.

Paris recebeu visita das três, querendo

subordinar o coitado. Quem conseguiu um

acoordo foi Afrodite, promentendo

a mulher mais bela e gostosa

que ele poderia imaginar.

Dado a maçã à Afrodite, a

Deusa do amor

cumpriu com o

prometido

destinando

Helena,

esposa do Rei

de Esparta,

Minelau (que

rima com

bilau).

Páris fugiu com

Helena e assim

travou a guerra

conhecida como A

Geurra de Tróia.

Sem dúvida alguma a maçã é a

semente da Disórdia. Mas quem mandou não

convidar èris? Assim aconteceu a Esnobada

Original.

NONSENSE
Nonsense deriva de duas
palavras de origem
inglesa: Non, a palavra
negativa e Sense,
significando sentido.
Portanto NonSense atribui
se àquilo que não possui
sentido. Mas o que têm
sentido? No Discordianismo
existe uma máxima que
diz: Tudo é verdadeiro em
algum sentido, falso em
outro sentido, irrelevante
em outro sentido,
verdadeiro e falso em
algum sentido, verdadeiro
e irrelevante em algum
sentido, falso e irrelevante
em outro sentido e
verdadeiro, falso e
irrelevante em algum outro
sentido.
Fez algum sentido? Deveria
fazer?

A ARTE fNORD

Era uma tarde ensolarada
quando alguém vinha
correndo cambaleando
pela areia. Se aproximou
do vilarejo que havia por
ali. Uma tempestade se
aproximava da aldeia. –
Corram! Corram! – alguém
gritou. As pessoas viram o
jovem correndo igual a um
alucinado e logo viram o
que estava por vir. Não era
uma simples tempestade
de areia. Eram unicórnios
celestes indo em direção á
aldeia. – Fujam para as
montanhas! – alguém
disse. Mas aqui não tem
montanhas! – o outro
retrucou. Era evidente que
todos temiam por suas
vidas insignificantes que

não passavam de
poeiras no dedão do

pé do Rei Gilgamesh.
A cidade ficava

ao norte da
Suméria, num
tempo
longínquo.
Cerca de …
hmmm .. uns
5000 anos
atrás. Não,

espere. Acho que esse
dado não está certo. Uns
9500 anos. Você acha isso
absurdo? Eram unicórnios
que estavam se
aproximando da aldeia! As
pessoas se refugiaram em
suas caixas de barro e
esperaram pelo pior. Uma
frota de 23 unicórnios rosas
de chifres viris, grandes e
grossos cercaram a
cidade.
– O que eles buscam? –

sumério 1 sussurrou. – Não
sei. Só sei que eles estão
aqui – respondeu o sumério
2. Observaram atentos os
unicórnios que farejavam
alguma coisa por ali.
Foram até a banca de
verdura, de peixe, de pão
e dos torresmos que a
dona suméria 5 fazia com
banha de avestruz. – Olha
como os chifres brilham!
São verdes limão – disse o
sumério 1 para o sumério 2.
– É o chifre que pisca –
respondeu. – Será que eles
vêm de onde?
CONTO 2017
14 – Vieram de lá –
apontando para o leste.
Ou o norte, por que aquele
sumério não entendia
nada de pontos cardeais.
Os unicórnios não
encontraram o que
queriam e logo
continuaram sua

O FAREJAR DOS
UNICÓRNIOS
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perseguição insana. Aos
poucos as pessoas
voltavam ás ruas. Um
monte de velhas
começaram a fofocar
“como aqueles unicórnios
são rosa! Meu Adonai Anu”
disse a suméria 45. As
outras ficavam falando do
chifre viril, grande e grosso.
O que os sumérios não
sabiam era que existia um
povo ao norte da Ásia que
matavam unicórnios para
beber o suco que saia do
chifre. A exaustiva caça
de unicórnios levou a
espécie vir a extinção
alguns séculos posteriores.

OKULTISMO
A scientology traz uma
perspectiva interessante do
que é realidade. Entender
isso pode ser fundamental e
muito útil ter no inventário
de ferramentas mágicas. O
TRIÂNGULO ARC O triângulo
ARC é constituido por:
Afinidade .:. Realidade .:.
Comunicação A comunicação
é aglutinadora, servindo de
ponte inicial para a formação
dos demais. Em uma
interação Comunicação‐
Afinidade temos como
resultado a Realidade. Mas o

O que você entende por realidade?

que isso significa?
Realidade segundo scientoly
é “aquilo que parece ser”.
Portanto se você pensa que a
vida é uma bosta para você e
que as pessoas lhe odeiam ou
que a sua mãe é uma
vampira, isso tudo é verdade.
Pois parece ser. Mas em um
momento posterior você
pode desacreditar nisso tudo
e mudar sua concepção. É
normal pensarmos que um
sonho é real quando
dormimos. Até acordarmos. A
realidade não é absoluta por

que vemos de acordo como
ela parece ser para nós. Por
isso que entender esse
triângulo pode ser
útil para práticas de magia
(principalmente magia do
caos) em que pode‐se moldar
a realidade para parecer ser
algo que ela não é. E isso não
importa se é verdadeiro ou
não. Nada é verdadeiro. O

CRAU
LEE
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que importa é que a mentira
seja boa. A comunicação
permite aglomerar. A
comunicação é importante
em qualquer meio. É através
dela que agimos. Usamos
comunicação em magia
usando símbolos e expressões
corporais. Comunicar é
aproximar. Anote isso. A‐
PRO‐XI‐MAR… Afinidade é o
contato. é a aproximação em
si iniciado pela comunicação.
Portanto aproximar de uma
ideia faz dela real.
Por isso que é importante ter
afinidade com um sigilo para
ele ter efeito. Existe uma
aproximação, uma união. Se
você conversa com uma
pessoa ela está de acordo
com você, a afinidade
aumenta e
consequentemente a
comunicação melhora. A
cena (realidade) se faz
marcante. Para obter um
objetivo você precisa se
aproximar e ter afinidade
com a ideia. Se o teu
objetivo lhe assusta, isso
dificulta a realidade de ela
se fazer presente em sua
vida. Melhore a afinidade
comunicando com a ideia.
Implante, visualize, imagine‐
o, use sigilos, orações, etc…
Até que a ideia lhe pareça
normal e comum. A afinidade
melhora e a realidade do
triangulo se faz mais perto.
O triângulo se aplica para
qualquer situação. Quando há
as três em consonância temos
a compreensão. O triângulo
se complementa com a regra
Ser‐Fazer‐Ter SER‐FAZER‐TER
Essa regra se trata de
comportamento. Para ter
algo você precisa fazer e
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para poder fazer é preciso
ser. Como assim? Exemplo.
Quer ser rico? O que quer
ter? Riqueza O que fazer?
Riqueza O que ser? Rico
Parece Nonsense, não é?
Ser é agir como se fosse. Mas
“ser” rico não é gastar. Ser
rico é ganhar! A ação de
gastar lhe torna mais pobre.
Sendo (ou se fazendo de rico)
você faz coisas que ele faria
para ter riqueza. Fazendo o
que ele faria você como
resultado terá riqueza.
Parece bobo e trivial agora,
não é? Isso é por que é
exatamente isso! Nós não
vemos o trivial. Seja antes de
fazer para poder ter. Em
magia poderia ser aplicado
da seguinte forma: O que ter?
– Qual o objetivo? O que
fazer? – Como conseguir?
O que ser? – Como entrar na
condição? Poderia usar
método de magick para
condicionar sua mente a
perceber uma realidade X
para poder Ser. Então
fingindo fazer até obter o
objetivo.

BURACOS NEGROS
PARA QUÊ ELES SÃO FORMADOS?
já não é de hoje que
sabemos que existem
esses ralos gigantes para
tapar toda a merda que
este universo produz,
como grandes sanitários
no espaço. Os buracos
negros são como
desentupidores colossais
que servem para coisas
grandes.
Como são feitos os
buracos negros? E o que
eles são? Estas são
perguntas que
questionam até mesmo o
tão renomado físico da
Cadeira Hot Wheels!
Stephen Hawkings com
sua cara de “desdém”…
Se você está pensando
que buracos negros são
grandes sóis massivos

esmagados pelo seu
próprio peso em um ponto
singular no espaço, pois
saiba que você está sendo
engando pela elite
intelectual. É isso que eles
queiram que você pense!
Na realidade buracos
negros são formados por
uma espécie de banheiro,
que serve justamente
para limpar toda a cacaga
que Deus criou!
E buracos negros não são
tão negro assim. Isso
passou a mudar depois da
lei decretada em Uversa
após o conflito político
social de Lúcifer contra o
grande soberano: Michael
de Nébadon. Hoje temos
buracos brancos, azuis,
rosa e verde, além do
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BURACOS NEGROS
PARA QUÊ ELES SÃO FORMADOS?

MINHAS LIÇÕES
DISCORDIANAS

Estava refletindo aqui em
frente ao espelho e de
repente obtive uma luz. Era a
lâmpada que havia acendida
para poder me ver. Que tipos
de lições pode-se a prender
com o Discordianismo? Uma
“rel igião” que apenas um
grupo seleto da elite
fnordiana conhece (ou pensa
conhecer). Para o mundo é
apenas uma inexistência
barata. Eu levo
discordianismo como fi losofia
de vida e decidi expôr aqui
algumas lições que aprendi e
que eventualmente um
discordiano de fora possa
aprender também.

preto. Buracos negros são
formados quando alguém
esquece de desligar o
ventilador que está na
rotação máxima. Então
um vortex colossal arrasta
a barra da saia de Deus e
então forma os chamados
buracos negros (ou rosa,
ou verde ou azul)…

Lição de número 1
Não leve as coisas tão a sério.
Sua vida é uma piada!

Lembro quando lia o Principia
Discordia pela primeira vez.
Foi uma experiência foda! Eu
tinha iluminações sucessivas.
Foi esclarecedor. Eu tive
sensação similar quando
estava lendo reflexões sobre
o universo por um físico
quântico. As coisas no fundo
são triviais. Os problemas são
solucionáveis. Os problemas
que não possuem solução, já
estão resolvidas.
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Lição de número 2
Nada é real. Tudo é
verdadeiro

O jeito contraditório dessa
rel igião é justamente para
mostrar que ela pode ser uma
farsa. Uma mentira. Diga uma
mentira:” Eu minto”. Os
paradoxos nos mostram que
escolhemos nossas
realidades. Então não se
desespere se sua realidade
está uma merda! Apenas
desconstrua ela e crie uma
realidade nova. (Sem contar
que isso é uma chave
fundamental para fazer
magia)

Lição de número 3
Eu sou livre. O que me
prende são as grades que me
rodeia

No discordianismo
aprendemos que conceitos
são como grades em nossa
visão. Vemos para
determinada situação de
forma diferente quando
comparamos com outra
pessoa. Isso por que nossas
grades possuem formas e
não deixa vermos a coisa por
completo. Você é livre. O que
lhe prende são essas grades
(conceitos) que você usa.

Nem sempre elas foram
colocadas por você. Nem
sempre são ruins. Mas cabe a
você percebê-las quando elas
te atrapalham e retire de sua
janela. E lembre-seW mesmo
que consiga tirar todas as
grades da janela, sempre
haverá as bordas. Sem
bordas não há mais janelas.

Lição de número 4
O caos governa o universo

Isso já sabia de alguma
forma. A segunda lei da
termodinâmica fala sobre

isso. O mais natural o caos se
manifestar. A desordem é
natural. Deixe uma xícara de
café cair no tapete novo da
sua mãe e verás o CAOS que
tua mãe vai fazer na sua vida
nos primeiros dias. O
universo é caótico e tentamos
colocar ordem nele. Deixe
tudo arrumadinho, crie várias
pastas na área de trabalho
para diminuir o caos, o
simétrico é mais bonito para o
nosso cérebro, etc. É da
natureza humana impor
ordem ao nossa redor. As
coisas dão erradas e acusam

do Universo consPirar contra
ele. Mas na verdade é o SER
HUMANO que vai contra o
Universo.

Lição de número 5
Fnord

Com certeza a lição mais
valiosa para mim foi FNORD.
Mas que demônios é Fnord?
Alguns sabem que não é um
repolho. Outros já viram, mas
esqueceram de como ele é Ai
não conseguem reconhecê-
lo. Fnord é um catal isador
mental para tirar as pessoas
da inercia. Eu uso
constantemente fnord para
provocar as mentes alheia. o
TODO é mente e fnord é o
seu elixir. Fnord é aquilo que
ele não é. Fnord é um
catal isador de
questionamentos. Mas será
que vale realmente a pena
questionar certas coisas?
Não sei. Eu não me importo.
E também não faz a
diferença. Nada é real no fim
das contas.
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sso é um dadoW tem dado
muito por ai? Os dados são
peças interessantíssimos de
um ponto de vista
interessantíssimo!! ! Por
exemplo (eu adoro dar
exemplos) eles são
aleatórios! Sim e nãoW Se a
causalidade previsível deles
são uma coisa só, então elas
são totalmente previsíveis! Eu
sei que não vai cair um
resultado de 1 00000! ! Os
dados vivem em um mundo
de dados. Lá a probabil idade
equivale ao nosso tempo.
Uma probabil idade de muitas
ações possíveis em um
emaranhado de infinitas
chances de algo NÃO
acontecer. Em uma
sociedade de dados, eles se
cumprimentam mostrado o
zero deles. Em uma atitude
de Idespedir, eles nada
fazem, pois eles não
costumam se mexer. Claro
que qualquer dado pode ser
um dado, desde que eles
sejam dados. Não se pode
ser um dado quando estão
fora de suas dimensões
quartinais. Um cartesiano é
um pouco mais definido
quando as geometrias se
assimilam com qualquer
cubo. Os dados detestam as
esferas por que elas
costumam tirar as raízes do
cubo!

TTeemm ddaaddoo ppoorr aaii??

Em uma
atitude de
Idespedir,
eles nada
fazem, pois
eles não
costumam
se mexer.

Você não vai querer saber...

Operação Mindfuck é sem dúvida uma

arte que visa não o terror, mas mudar a

forma em que a realidade é pensada O

terror pode ser eventualmente usado,

mas deve- se diferenciar o terror do

terrorismo.

O terror se situa na mente e visa apenas

mudar a forma de pensar e não a

pessoa que pensa. Claro que, se muda a

forma de

pensar, a

pessoa não

será mais a

mesma, e

consequentemente a

pessoa foi el iminada. A

diferença é que houve uma metamorfose

mental.

O terrorismo usado na OM é poético.

São eventualmente usadas imagens

fortes com a intensão de causar

impressão na imaginação do indivíduo

que observa

OOPPEERRAAÇÇÃÃOO MMIINNDDFFUUCCKK
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SHEOGORATH
Como vocês devem saber, “todo
mundo que consegue ler isso é
um Papa” e como todo Papa, as
responsabil idades são
assumidas. Sendo o Papa da
S.F.D, nos reunimos junto á
cúpula dos Altíssimos para
levantar o processo de
Canonização de um Santo
Discordiano. É para isso que
escrevo. Nos últimos dias venho
ouvindo muitoa banda Ghost
B.C e agora que me dei conta
da sincronicidades, uma vez que
o vocal da Banda é o Papa
Emeritus. Mas não tem nada a
ver com o Papa Emeritus. A
Canonização é o Daedra
Sheogorath que será
comemorado no dia 27 de
março (27 + 3 = 30 =
5+5+5+5+5+5 ) que também é
(e não por acaso) o dia do
Queijo! SIM! QUEEEI IJOOOO!
(CHEESE!). “Greetings!
Salutations! Welcome! Now go
away. Leave. Run. Or die.”
Sheogorath A comemoração
desse novo Santo é regado com
muito queijo e vinho. Mas
principalmente QUEIJO! Por que
é a obsessão de Sheogorath.
Sheogorath Quem é

Sheogora
th? “Eu sou uma parte
de você, pequeno e
frágil mortal. Eu sou
uma sombra em seu
subconsciente, uma
cicatriz em sua frágil e
pequena psique.
Você me conhece.
Você apenas não
sabe dissoW Você
pode me chamar, mas
somente se você estiver
parcialmente esfolado
vivo e tendo uma raiva
imortal pulando corda com
suas entranhas. Se não
então me chame de
Sheorogath, Príncipe
Daédrico da Loucura.
Encantado.”
Sheogorath foi em
tempos remotos
Jyggalag, o Aedra
da Ordem. Foi uma
figura muito
poderosa, levantando
medo e inveja por
parte de seus irmãos.
Jyggalag foi
amaldiçoado tendo
que conviver com a
sua maior
repugnação:
Sheogorath, a
Loucura e o Caos.
Totalmente o seu
oposto. Jyggalag
teve o direito de
voltar a sua forma
original uma vez a
cada Era. Esse dia
ficou conhecido

O NOVO SANTO DISCORDIANO

“Wonderful!
Time for a

celebration…
Cheese for
everyone!”

CHEESE!
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SHEOGORATH
como “Greymarch”
(reparem que
assemelha-se à

Greyface). Na batalha
de Cyrodii l o guerreiro
que eliminou Jyggalag
se tornou o novo
Sheogorath,
assumindo seu posto
de Principe Da
Loucura! Os
domínios de
Sheogorath é
conhecido como
Sheviring Isle, ou
I lhas Sheviring ou
até mesmo
Madhouse
(Hospício). Suas
terras são
divididos em Mani e
Dementia. Ele
costuma aparecer
como um senhor de
mais idade, bem
vestido. Um típico
cavalheiro, tentando
levar mortais ao
“Caminho do ouro”.
Sheogorath é um
Daedra muito fácil
de ser evocado,
segundo consta os
registros de Skyrim.
Claro que esse
caminho é o mesmo
caminho da Deusa
Éris, e por isso que
há rumores de que
ambos são amantes.
Mas são apenas
boatos. Sheogomito
Segundo uma lenda,
Sheogorath teria
criado a música. Ele
estava passeando
na terra dos

mortais quando uma
jovem passava por al i
admirando os cantos
dos pássaros.

Sheogorath intrometeu-se e
ouviu a jovem falar de como era
bonito o canto dos pássaros.
Sheogorath concordou com ela,
mas não achava que humanos
conseguiriam cantar como
pássaros usando a voz
escrachante de gralha rasgada.
Então ele a despedaçou,
arrancou sua pele para fazer
tambor junto com ossos, com os
tendões fez cordas de violão e
com o crânio fez um batuque.
Mais mitos de Sheogorath aqui.
Artefatos Mágicos de
Sheogorath Sheogorath tem
alguns artefatos mágicos que os
humanos ocasionalmente
poderia ter. Um deles é o Garfo
Horripi lante. Uma arma de
aparência e função comum. Mas
Sheogorath insistia para que os
humanos a usasse como arma.
Wabbajack talvez é o mais
famoso de suas armasW É um
bastão que transformava e fazia
efeitos de forma aleatória. Você
poderia usar ele em um inimigo
e ele transformava em uma
libélula, assim como também
poderia se transformar em um
monstro das neves poderoso.
Ou um rato.
O Bastão de Sheogorath é um
bastão de madeira que contém o
poder da loucura. O que lhe faz
ser o Príncipe da Loucura.
Quando se aproximava do dia
Greymarch, o bastão perdia
força e não passava de um
galho de árvore totalmente inúti l .
Sheogorath é um espelho do
discordianismo, um arquétipo
muito marcante dentro do
movimento. Por isso decidi
canonizá-lo. Então adicionem ai
nos calendários de vocês o dia
do São Sheogorath, o Principe
Daédrico da Loucura!

CHEESE!
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Datas de comemoração
para os próximos anos

Monday March 27th, 201 7 = Sweetmorn

Discord 1 3th, YOLD 31 83

Tuesday March 27th, 201 8 = Sweetmorn

Discord 1 3th, YOLD 31 84

Wednesday March 27th, 201 9 =

Sweetmorn Discord 1 3th, YOLD 31 85

Friday March 27th, 2020 = Sweetmorn

Discord 1 3th, YOLD 31 86

Saturday March 27th, 2021 = Sweetmorn

Discord 1 3th, YOLD 31 87
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