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PREFÁCIO 

Somente quem vive no underground pode saber o que 

isso tudo pode significar. Esse livro levou mais de 4 

anos para ser feito e menos do que uma semana para 

ser montado. 

 

Ao longo dos anos, sob a capa da Noite Negra, estava 

uma mente espalhando pensamentos e mudando novos 

rumos. Às vezes melhorando, às vezes piorando. 

Depende. Não sei. 

Fiz isso para que eu pudesse ter em minha estante. 

 

De alegorias, aforismos e pensamento ontológico, essa 

pequena obra antológica é um misturado de ideias 

influenciadas por quase tudo aquilo que li, estudei e 

pratiquei. Estão contidos numa intrínseca união 

conceitos Thelêmicos de Crowley, Hermetistas de 

Trismegistos e Bardon, Cientologia, Discordianismo 

entre outras referências. 

 

Isso reflete aquilo que sou e vim a ser ao longo dos 

anos. Uma reflexão filosófica poética e prozadas que 

compila um sistema da cabala fnordiana do autor que  

escreve. São analectos. 

 

Isso não é um manual, tão pouco um livro de receitas, 

mas sim um livro que faz a mente ver aspectos da 

realidade por outros ângulos. 

 

NÃO SEJA O PORCO DIANTE DAS PÉROLAS 
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INTRODUÇÃO 
 

Dos escritos que ao longo dos anos fui 

desenvolvendo, muitos deles são resumos de ideias e 

reflexões obtidas após consumir algum conteúdo. 

Liber Noctis compila em um único material Livro das 

Almas – uma reflexão sobre temas e conceitos que 

estão de alguma forma ligada à alma; Livro da 

Loucura – que está ligada a loucura, Livro das 

Sombras – que são aforismos que contempla 

ocultismo, zen entre outras coisas e Livro de 

Wabbajack – que revela as leis que pode reger a 

loucura em que ela possa servir. 

 

São poemas, aforismos, Koans, o que você quiser. 

Você lê e depois me conta. 

Isso tudo é o alicerce da Sociedade Fnordiana 

Discordiana da qual sou o =PAPA=, residido em 

Nibiru perto do Sistema de Uversa. 

 

O objetivo aqui não é explicar nada, pois a busca da 

Verdade é feita de forma individual. E não há duas 

Verdades iguais. 

  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LIVRO 

DAS 

ALMAS  
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FILOSOFIA EMBRIAGADA
1
  

 

1. Por que sentir fome se pode sentir sede?!  

2. Ó meu senhor, por que expirasse em meus anseios? 

Por quê?  

3. Quanto tempo ainda me resta? Quanto tempo? 

Não! Não me conte! Não quero sofrer antes do 

tempo!  

4. Se as estrelas falassem todos entenderiam o que 

quero dizer! Mas elas não falam!  

5. A maioria delas está morta, mas para alguns estão 

bem vivas, isso é por que elas não sabem ainda que já 

morreram!  

6. Não me replique senhor das suas glorias! Já que 

sou seu criado por que não ouve? É por que sou 

inferior a vós?  

7. O que faz de ti um superior a mim, mero ser 

humano? Não finjas desgraçado que sois melhor que 

mim! A fantasia é cruel!  

8. Quando as aranhas se vingam de seu oponente? 

Não sei! Me responda!  

9. As luzes das estrelas entram em meus olhos e me 

divirto sabendo que esta luz estava em outro mundo! 

                                                   
1
 Literalmente 



Liber Noctis – Dark Night 
 

4 

 

Pense nisso! Em outro mundo e agora está em mim, 

tocando me!  

10. Por que envergonho de meus erros do passado? 

Deveria eu sentir vergonha? Ó não! Por que senhor? 

Por que meu deus? Por que sinto arrependimento? 

Não quero essa emoção nunca mais!  

11. As baratas imundas me cortejam! É por que sou 

imundo também?  

12. Meus conselheiros me agridem com palavras! Por 

que me sinto ofendido?  

13. A embriagues é a dádiva do quê? Por que é bom? 

Oh meu orgulho desgraçado! Eu te ponho a maldição!  

14. O entorpecimento é a praga de vossas vidas! 

Eliminem-no para nunca mais ser escravo!  

15. Pare com essa eloquência, por favor!!  

16. Não sou mais o mesmo de ontem! Quero ser o 

futuro do passado presente para o todo sempre!  

17. Os séculos seculares são supersônicos! Não me 

importa qual século irei, quero apenas sair deste 

entrance! As miúdas me ignoram! Quero sentir amor 

ó minha glândula pineal, mas um amor 

correspondido. Já me cansei de gastar energia em 

bobagens! Me ilumine com sua chama!  

 

18. Para ouvir os espíritos apenas ouça o silencio. Ele 

vem por meio da vossa imaginação.  

19. Por que escrevo isto? Por que vós leis isto? Não 

sei, mas pense na conexão mental que estamos tendo! 
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Pense na distância e na proximidade que ao mesmo 

tempo estamos tendo! Você está dentro da minha 

mente agora!  

20. As borboletas sacodem os mármores da vida?  

 

OS SENTIDOS  

 

1. Que sentido tem os sentidos? Há cinco deles ou 

seis? Quem é o sexto? Me diga senhor? Quem é o 

sexto sentido?  

2. Então ele respondeu: é a sua intuição.  

3. Então a intuição é o sexto sentido? Os animais 

também tem o sexto sentido? Pois a intuição é 

instintiva?  

4. O senhor respondeu: Não. O instinto não é a 

mesma coisa que a intuição. São coisas distintas. O 

instinto gera uma ação para você e emoções, tais 

como o medo. Isso é instinto. A intuição é mais além. 

É mais alto. A intuição são conjuntos de sensações 

que são processadas na mente. O instinto é irracional. 

A intuição é incompreensível.  

5. Então por ser incompreensível não faz dela 

irracional?  

6. O senhor todo poderoso disse: Olha! Você já está 

me abusando! Acredite no que eu digo e deu! Já disse 

que são diferentes!  

7. Parece que o senhor dele era um pouco impaciente. 

Ele aceitou e foi alegre para casa. Depois foi pagar o 
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dízimo, pois o senhor havia dito para ele pagar, caso 

contrário ele iria para o inferno. Ele acreditou nisto e 

foi pagar o dízimo. 90% de sua renda iria para a 

igreja. Pobre humano, mal sabia ele que esse senhor 

era falso. A única verdade era seus questionamentos. 

Se ele tivesse dirigido ao verdadeiro senhor talvez ele 

saberia tudo o que ele estava procurando. Pobre 

escravo!  

8. Os sentidos! Ah... Os sentidos. Que sentido tem os 

sentidos? Direito ou esquerdo? Talvez reto! Um traço 

retilíneo que vai em direção ao infinito. O domínio 

dos sentidos só terá sentido quando for aplicável! As 

sombras negras da escuridão dão uma noção de 

sentido somente quando se está nelas. O medo só tem 

sentido somente quando se sente. A direção em 

sentido contrário é a força cega que se volta contra o 

operador. Dê orientação para a energia, caso contrário 

ela desmaiará sem os sentidos!  

 

9. O Ozzy parecendo uma gralha com seus berros no 

show só terá sentido se você estiver lá no momento 

exato! As risadas só tem sentido com a piada. A piada 

só tem sentido com as risadas. A vida só tem sentido 

com a morte. A construção só tem sentido com a 

destruição. O Satanás só tem sentido com o 

Catolicismo. A tecnologia só tem sentido com a 

aplicação. A força só tem sentido com a energia. O 

sentido só tem sentido com a direção. O preto e o 

branco são o sistema binário. Este é o equilíbrio, a 

harmonia. Não chegamos ainda na santíssima 

Trindade que é o três que faz o um.  

10. O sentido com a direção forma o caminho, este é 

a Santíssima Trindade. O Pai, o filho e o espírito. O 
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criador, o executor e a vontade que aglutina ambas. A 

imaginação, a vontade que forma a magia! Eis o 

segredo! A chave dos mistérios de mão beijada, em 

bandeja! Pegue a chave e abra a porta. Depois feche 

por dentro para ninguém invadir! Olhe o que há 

dentro. Um corredor infinito e escuro. Vá sem medo! 

Avante homem da Terra! Corra e depois descanse. 

Mas continue em frente! Go ahead! Don’t give up! 

Não tem como voltar. Cada passo que deres a porta 

da qual entrou fica um passo mais longe e se tentar 

voltar ela se afastará cinco. O infinito se multiplicará 

e a tua frente encontrará o sentido de tudo. Do TODO 

e de si mesmo! O sentido dos sentidos!  

 

DORES  

 

1. Homens imundos da Terra sintam as dores que só 

vocês sentem!  

2. Repouse por um tempo querido Jonh, sua febre não 

vai passar! Sinta!  

3. A dor que sentes quando o fogo queima é a mesma 

de uma queimadura de mil sois.  

4. A alma não sente, não sofre, apenas assiste. Se 

refugie para sua alma quando sentires dores.  

5. Se fosse para eu mensurar a dor eu chamaria um 

poeta para calcular.  

6. Os animais sentem dor somente quando eles são 

sacrificados para o senhor.  

7. Deus Criou a dor e ele viu que era bom.  
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8. Pimenta nos olhos dos outros é refresco.  

9. Da mente doentia para uma mente dolorosa, se 

mandam rosas. Com as pétalas eu cubro a dor e com 

os espinhos eu cubro a doença.  

10. Não sei o que é pior, se é a dor de dente ou crer 

num cara que cobra para ter fé e a salvação de Deus.  

11. Mando toda a dor que eu tiver para o meu 

inimigo, para ele sentir o que eu sinto. Isso é amor.  

12. Saltos altos causam dores á elas, e elas continuam 

a usar. Isso é a prova definitiva que elas adoram 

sofrer!  

13. Quando é que a dor vira prazer? Não sei. Ou será 

que sei. Acho que a ejaculação vem da dor suprema. 

Então o prazer é bom e a dor é um nível baixo do 

gozo!  

14. Se quiserdes provocar dor, cause em si mesmo, 

depois distribua gratuitamente!  

15. O frio causa dor, o calor também, o mediano 

causa prazer. Os limites ficam entre o fim. A dor é a 

manifestação do divino.  

16. Melhor que o prazer é a dor, pois ai tem-se a 

esperança de vir coisa melhor.  

17. O medo é a dor do ego. O ego só quer sentir 

prazer! Destrua o ego com a dor!  

18. Coma dor todas as manhãs, para abastecer dor 

para o dia inteiro. Uma dieta muito dolorosa!  

19. Dear Father forgive me! In silence I feel pain!  
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20. Os analgésicos são carinhas com foices para 

cortar a raiz da dor. Será eles a morte anã?  

21. Se estivesse a dois metros de um sol prestes a 

explodir, será que iria sentir dor?  

22. De tanto ler sobre dor, você já está com dores!  

23. O fogo que consome as almas pecadoras dá a elas 

a dor do pecado.  

24. A dor do masoquista é o prazer, ou é o prazer a 

dor?  

25. Não finjas quando estiveres com dores. Não para 

você.  

26. A dor é aquilo que os ameaça. Se sentires alguma 

vez, não olhe para fora e sim para dentro!  

27. As galinhas sentem dores quando colocam ovos, 

não coma ovos, elas são frutos da dor. Ou coma se 

tiver um pouco de dor na carne.  

28. As reservas de dores estão escondidas para que 

nenhum ser humano possa destruir.  

29. Se não sentíssemos dores, não saberíamos o que é 

prazer. 

 
30. Todo mago domina suas dores, seja elas físicas ou 

mentais. A alma não sente dor, eu já disse.  

31. Não medite sobre dor, ela virá ao teu chamado e 

não será nada agradável! Eu já fiz isso para você!  

32. Quando fores dormir não tranque-se por dentro, 

deixe a porta aberta, mas não é a porta física.  
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33. Os químicos são soldados da dor. E os físicos do 

prazer. Pergunte ao engenheiro.  

34. Sertanejo é a dor no ouvido dos humanos, os que 

ouvem são todos masoquistas.  

35. Experimente fazer sexo com dores! Isso atrasa a 

ejaculação. Na sei se funciona. Nunca fiz isso.  

36. Se proteja das dores com o prazer, coloque 

fantasias nelas.  

37. Siga seus instintos para combater a dor. Tome 

uma cartela de analgésico e morra de overdose. 

Assim você jamais sentirá dor novamente.  

38. Ó dor, tu que és masculino, casou-se com o prazer 

para amaldiçoa-la e agora busca a companhia dos 

pobres homens da Terra. Você dor é homossexual?  

39. Os anjos sofrem, mas não de dor. Sofrem de 

Prazer.  

40. A Terra sente dor quando pisamos nelas.  

41. Se um meteoro caísse bem encima da Terra, quem 

sentiria mais dor? Os homens ou os animais? Acho 

que seriam as plantas.  

 

ESCURIDÃO  

 

1. Os reinos sobem e caem conforme o pendulo da 

existência permanece. É a lei imutável do universo. O 

sobe e desce das marés. Tudo que vai volta.  
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2. Se não sabes é por que desconhece. Se acreditares 

é por que aceita.  

3. Pertube-se sempre que puder para acabar com sua 

mente! 2 

4. Na noite eles vêm em sua frente para que você não 

possa vê-los!  

5. As bruxas são aquelas que semeiam suas intenções 

naturais.  

6. Os hierofantes guiam os mais dúcteis em vontade.  

7. O dom da audição é sempre mais conveniente do 

que a do verbo. Os sábios falam apenas quando estão 

só.  

8. Os macacos de tuberculose criam mais imaginação 

do que os mais fracos dos humanos.  
 
9. O pelo marrom de um urso não é marrom. 

Vivemos numa ilusão sem precedentes. Nada que 

vemos é real.  
10. Para sair da matriz universal da fantasia tu deves 

primeiro pedir a corda da realidade.  

11. A teoria das cordas não se aplica no universo sem 

cordas. Poderiam ser isto uma blasfêmia?  

12. O que seria do poeta sem as poesias?  

13. O medo do escuro é o medo de não conseguir ver 

o que se deseja. Por que ninguém tem medo da luz 

                                                   
2
 Um mindblown pode levar a insanidade desestabilizando a mente. 

A Operação Mindfuck também faz isso, mas de forma ontológica. 
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mesmo estando à sua frente e você não conseguindo 

enxergar a realidade?  

14. As trevas é aquilo que está adormecido.  

15. Expulse seus demônios cantando canções da 

Xuxa3 só para baixinhos.  

16. Em tempestades de chuva os deuses estão 

chorando por seus pecados.  

17. O suicida é o cara mais egoísta e o mais heroico 

que existe. Todo herói é egoísta. Mas por que todo 

egoísta não é herói?  

18. O medo nos olhos de quem está assustado é mil 

vezes melhor do que o prazer das alturas.  

19. O amor no coração de quem ama é 1bilhão de 

vezes melhor do que a afirmação acima.  

20. Todo amor se desprende sob um cavalo rosa que 

morre no primeiro buraco que cai.  

21. A dor vem de uma afinidade ferida que em 

seguida é queimada como carvão em uma 

churrasqueira.  

22. Imagine uma historia de sombras e destruição 

para se comover como uma donzela indefesa.  

23. Desastre vem do grego que significa estrela ruim. 

Os cometas tem nada a ver com as coisas ruins que 

acontecem aqui em baixo.  

                                                   
3
 Xuxa é/era uma cantora que fazia programas infantis. Se fosse 

girado os discos dela ao contrário poderiam ouvir mensagens e 

adorações ao Diabo de forma explícita. Não faça isso. 
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24. A terra fica aqui em baixo. Já é uma inferioridade. 

Mas para se elevar é necessário estar em baixo.  

25. Dos céus eu vi as carruagens de fogo que Enoch 

descreveu. Era papai Noel com problemas em seu 

trenó.  

26. Sem palavras para descrever essa prosa sem 

finalidade. A escuridão é aquilo que escondemos por 

nossas vontades.  

 

18
4
  

 

1. Os mais que percorrem sem orientação se tornam 

menos.  

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.  

                                                   
4
 Estava sem ideia para criar um título. 
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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.  
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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.  

 

FÚRIA EM DOIS SÓIS  

 

1. O mestre do medo, o senhor das trevas tem umas 

palavras de repulsão sem sentido quando observa o 

fogo queimando em chama verde. Aos sons dos 

trovões se pede por maldição quando percebe que 

uma solidão invade os corações dos pobres humanos 

que perdem a alma.  

 

2. Por mais que se ame, jamais sentirá saciedade. 

Gritando aos deuses da solidão para queimar tudo em 

volta. Os demônios queimam em água fria para 

dissolver os pecados. Ó deus da dor e sofrimento eu 

vos louvo por sua clemência! O desespero nos olhos 

dos humanos é assustador...  

 

3. Por mais que se peça por piedade nunca um deus 

permitirá. Apenas a si mesmo é que se dá a carta de 

alforria. Pela escuridão se vagueia sem saber por onde 

andar. Esperando um sinal de sua divindade. Sua 

existência é duvidosa e no fundo um desejo de ilusão 

confirmada.  
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4. Por mais que doa, a verdade é a melhor opção para 

queimar os restos de um ciclo. Agora mil anjos caem 

em uma multidão desolada para destruir todas as 

almas amarradas. Os demônios correm de medo para 

sobreviver, covardes iguais sua natureza.  

 

5. A dúvida que permeia em cada ser é a arma mortal 

da destruição. Quem a colocou? Não sei. Só sei que 

existe. O que fazer? O certo ou o que o desejo interno 

grita? Os furacões devastam tudo que encontra e é 

preciso controlar de qualquer maneira.  

 

6. Os sóis juntos se queimam, causando feridas 

imensuráveis um ao outro. A aproximação de dois 

sóis é a catástrofe de um apocalipse. A fúria em um 

deles é o que ocasiona a morte deles. A destruição 

final de dois sois que brilharam por bilhões de anos 

no universo afora. Agora não existe mais.  

 

O CORTEJO ANIMALESCO  

 

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.  
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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.  

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.  
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20. Dentro da mente o impossível não permeia. 

Imaginação é o elixir da existência divina.  

21. O homem é animal.  

 

 

AS PERGUNTAS  

 

1. Porque perguntar? R: Para obter respostas.  

2. O que lhe motivou vir aqui? R: Condições 

aleatórias que me levaram até aqui.  

3. Estamos aqui? R: Sim, estamos de certa forma aqui 

e agora.  

4. É possível andar mais rápido do que um cavalo? R: 

Sim.  

5. Como? R: Na imaginação nós podemos.  

6. O que é um Helopiteco? R:Família de macaco que 

pode apreender com a cauda.  

7. Você já comeu um Monocotiledôneo? R; Sim, é 

bem suculento.  

8. Podemos ebanizar? R: Sim. Sempre que quisermos.  

9. Como se voa? R: Se movendo pelos ares.  

10. As respostas são as verdadeiras? R: Nem sempre.  

11. Mas as verdades são absolutas? R: Não. Jamais.  

12. Há verdades falsas? R: Sim. Toda verdade é meia 

mentira...  
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13. De onde vem o erro? R: Do insucesso.  

14. E de onde vem o insucesso? R: Da incompetência.  

15. O que define alguém ser incompetente? R: Ela ser 

despreparada.  

16. Como faz para a pessoa estar despreparada? R: 

Sendo pego de surpresa e nunca ter tido experiência 

no assunto.  

17. Como se pode adquirir experiência? R: Atuando.  

18. Pode alguém ser competente em tudo? R: Não e 

sim. Depende.  

19. As flores são cheirosas? R: Não. Exalam odores 

que podem ser agradáveis ou não.  

20. Qual a origem de tudo? R: Mental.  

21. O pensamento é  

22. A origem? R: Para nós é. Tudo esta em nossas 

mentes.  

23. Deus criou tudo mentalmente? R: Não sei. Deus 

está em nossas mentes. Não tenho certeza de que ele 

exista fora de nossas mentes.  

24. A crença de Deus é mental? R: Sim.  

25. O verdadeiro poder é mental? R: Absolutamente.  

26. O que é a mente? R: A dádiva do divino.  
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A LOUCURA  

1. Esses laços cor de rosa que amarram as cabeças 

dos que pensam.  

2. Pobres coitados! São atormentados por seu próprio 

destino.  

3. Oh Deus! Me perdoe por amar.  

4. Esse ódio dentro de mim me perturba!  

5. É como se tivesse leões comendo o meu ego!  

6. Me deixe em paz! Essa loucura precisa terminar.  

7. É o direito lutando contra o esquerdo e o esquerdo 

conta o direito.  

8. É a razão contra o amor e o amor contra a razão.  

9. Quem está certo?  

10. Preciso de respostas...  

11. Vou até o infinito para tal.  

12. É por isso que o amor deve estar de baixo da 

vontade.  

13. Loucura é negar.  

 

O PORTÃO DO INFERO  

1. A porta ornada em fogo vermelho sangue me 

seduziu.  

2. Aquela moldura em chamas ardentes me fez cobrir 

os olhos.  

3. Ela queima o numero cinco.  

4. O cinco fica perto do coração.  

5. É preciso abrir esta porta para poder exalar 

compaixão.  

6. Para abrir esta porta é preciso amar.  
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7. Para poder amar é preciso sofrer.  

8. Ao tocar na maçaneta a mão queima.  

9. Ao olhar para ela os olhos ardem.  

10. Ao atravessar a porta o infinito se abre e o intenso 

prazer sara as feridas.  

 

?????  

 

O VERDE PREVALESCE SOBRE O 
AZUL 

 

A TORMENTA  

1. Explosões de suspiro. Explosões de ódio. 

Explosões de amor.  

2. Não sou poeta. Sou um martírio!  

3. Festival de loucura contra toda ordem e razão!  

4. Luto sempre! Jamais desisto!  

5. A minha culpa é de acreditar no impossível.  

6. Raios! Por que a razão é uma benção? Parece mais 

uma maldição!  

7. Ideias de criação contra a destruição.  

8. Não se sente na pele. Se sente na alma. Ou seria no 

espírito?  

9. Jamais leia a mente de um ser. Você cairá no poço 

profundo. Cada ser é um abismo!  

10. A tormenta de ideias e dúvidas é o sofrimento 

daqueles que pensam.  

11. Agir com a razão ou com o coração?  

12. Pensar com a razão ou pensar com o coração?  
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13. Pense com a razão e ajam com o coração meus 

irmãos!!  

14. Essa é a lei dos selvagens! Essa é a lei dos puros! 

Essa é a lei dos libertos!  

15. Os que repreendem o sentimento torna-se o seu 

próprio escravo.  

16. Ou seriam os que agem com o coração ingênuo e 

tolo?  

17. Oh senhor! Derrame sobre mim a respostas destas 

tormentas!  

 

LÁGRIMAS  

1. As estrelas choram sobre o manto do desespero.  

2. Os grandes heróis lamentam a derrota de um 

passado frustrante.  

3. Adquiriram água nos olhos para poderem limpar a 

visão.  

4. As janelas ofuscadas pela dor do lamento lhe 

consolam.  

5. Jamais imagine duas situações no mesmo período.  

6. A confusão lhe cairá igual a um meteoro em 
impacto profundo.  

7. O coração dos que amam é cheio de lágrimas 
vermelhas.  

8. Toda lágrima derramada é verdadeira.  

9. Mas nem toda verdade necessita de um lamento.  

10. Aqueles que ouvem o que querem podem ser 

felizes, mas vivem na matriz da mentira.  

11. A arte de manipular é inerente aos que controlam 

a si mesmo.  
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12. Viva aos Deuses da dor e das incertezas. Assim 

todos sucumbirão.  

13. As estrelas choram em um coro de lamento.  

14. Por aqueles que desistem dos sonhos.  

15. O impossível não habita este lar.  

16. Para aqueles que duvidam de si mesmo eu vos 
dou as flores do caixão.  

17. Seu epitáfio é sua determinação e vontade.  

18. Derrame lágrimas sempre que precisar.  

19. Chame as estrelas para lhe escutar.  

 

TRANCAFIADOS  

1. Trancado em caixas de isopor! Seja frágil e fraco, 

disse o senhor!  

2. Nas caixas são presas as almas indefesas em uma 

superfície fina.  

3. As músicas aos meus ouvidos são como cascata em 

um corpo frio e sem vida.  

4. A chama sagrada da luz invoca em cada ser a 

habilidade de amar.  

5. Trancados sem rumo a fazer. Sem poder sair.  

6. Somente aqueles que amam saem da caixa. Ai 

depois morre.  

7. Tudo tem seu início-meio-fim, o problema é saber 

onde começa. E onde acaba.  

8. Não duvide de sua mente intuitiva, ela sabe mais 

que você.  

9. Toque o seu âmago com a magia gráfica e quebre 

as correntes.  

10. Cada arma apontada para você é um sinal de 

oportunidade de avançar.  
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11. Cada avanço liberta certa parte de você dos 

duendes malditos.  

12. Cada parte de você livre pode arrastar o restante 

para fora.  

 

AMOR  

1. Invocação de Nephes, a invocação do direito 

cerebral!  

2. Gostaria de estar com você agora se eu pudesse.  

3. Tocando seu belo e macio rosto.  

4. A guerra entre a razão e o coração é um episódio 

de RPG.  

5. Ser tua base de apoio. Ser tua alegria. Ser tua 

tristeza. Ser algo.  

6. Apoderando-se de todos ao meu redor eu me 

suicido mentalmente.  

7. A restrição é o que me enlouquece.  

8. Estar contigo a 20cm de você e sentir uma 

distância de 20km.  

9. Olhar em teus olhos e ler seus pensamentos.  

10. Ouvir sua voz em todos os lugares e decepcionar 

com os lamentos de perda.  

11. Conhecer você foi como se jogar de um penhasco.  

12. Se queimar sempre que te alcanço e suportar em 
vão todas as dores.  

13. Te perceber mesmo quando não se esta presente.  

14. Te dizer o quanto minha alma sente por você e 
você dizer um simples não.  

15. Compreender as razões e não conseguir dominar o 
chakra do amor.  

16. Ser o ultimo e o primeiro pensamento do dia.  
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17. É sempre sentir as emoções virtuais da 

imaginação sempre que se está só.  

18. Querer gritar alto suficiente para que algum Deus 

escute meus berros de dor.  

19. É questionar as causas que me deixam em guerra.  

20. É olhar para você e não poder fazer nada.  

21. É perceber sua felicidade sem minha presença.  

22. É desejar a própria morte ao invés da sua.  

23. É se sacrificar com gratidão.  

24. É perdoar ao ser enganado.  

25. É se martirizar ao perceber a própria fragilidade.  

26. É querer tocar no cálice sagrado e não ter mãos ou 
braços para isso.  

27. É querer me aquecer com o fogo sagrado é acabar 
carbonizado.  

28. É querer sentir o ar que vem de você e descobrir 
que há uma parede entre nós.  

29. É querer orar em seu templo corporal e não 
encontrar a porta.  

30. É ouvir desculpas de sua boca e não saber o que 
falar.  

31. Não se entende por completo, apenas se senti.  

32. Para o infinito tentando estar longe, mas descobrir 

que você é o buraco negro.  

33. Descobrir que o amor escraviza almas.  

 

Vai e vem  
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SILÊNCIO  

1. Os demônios também amam.  

2. Porém a natureza deste amor é outro.  

3. Os anjos sofrem com o desespero dos mortais.  

4. Silêncio sobre a escuridão que aguarda o mestre da 

podridão.  

5. Suspense sob a névoa escarnecida de ódio.  

6. Uma brasa rubra queima as mãos dos que seguram.  

7. Jamais pense nas trevas como algo inferior.  

8. O uso de palavras erradas destrói o intento.  

9. Símbolos pairando sobre todos ao longo do 

percurso.  

10. Flores são alimentos de insetos que procuram 

executar seu trabalho.  

11. Seja a estrela que livrará o vácuo da escuridão.  

12. E no silêncio da mente que ouvimos os segredos 

do universo.  

13. Deixe de gritar para escutar.  

14. Fogo arde sem parar até que se extingue em 

fumaça.  

15. A paz é diretamente associada a tranquilidade.  

16. O azul flui do alto para o coração.  

17. A diferença é a razão entre o alto e o baixo.  

18. Os mestres se silenciam para preservar a energia.  

19. O silencio é a calmaria.  

20. Depois do silêncio vem a explosão de uma 

supernova.  
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DEMÊNCIA  

1. Por um simples ato de demência um ser humano 
destrói.  

2. “O que mais ele pode fazer se não ser demente?” - 
Perguntou o senhor.  

3. Os que mais se aturdiam com palavras de amor, 
são os que mais se iludem.  

4. O ato de seguir a ilusão é um ato que muitos 
fazem.  

5. Mas é errado?  

6. Pecado é ignorar por própria vontade a verdade.  

7. Iludir não é o mesmo de demência.  

8. Demência é aquilo que provoca a insensatez.  

9. Aquilo que não é provocado pela razão.  

10. Ir contra as leis é ser demente?  

11. Lutar com um ideal distorcido é a fagulha da 

demência.  

12. “E então vós criarei a demência para que eles não 

me contrariem” - disse o senhor.  

13. Julguem-me por demente quando sou eu mesmo.  

14. Julgam os loucos por serem verdadeiros e puros 
de espírito.  

15. A verdadeira camuflagem é ser o cordeiro em 

pele de humano.  
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16. O humano não é sensato. É demente!  

17. A combinação da razão com o coração faz dele 
um semideus.  

18. A demência não é ruim.  

19. O uso da demência é a chave do poder?  

20. Demência é aquilo que seguimos com nossas asas 

queimadas de preconceito.  

 

ÓDIO  

1. A lei da repulsão.  

2. Tomai todos àqueles que movem o lado passivo 

apenas, a punição.  

3. Tentando ser diferente, indo contra todas as forças.  

 

4. Romper barreiras desnecessárias é querer a 
autodestruição.  

5. Aquele que odeia sofre, pois está sozinho.  

6. A lei da polaridade expressa os caminhos opostos.  

7. O amor é a atração, o ódio é a repulsão.  

8. O ódio é o buraco negro onde tudo se perde.  

9. O ódio é aquilo que se sente quando não se está na 

conformidade do desejo egoísta.  

10. Assim como se pode fazer magia com amor, se 

pode fazer com ódio.  
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RAZÃO  

1. Trancado em seus olhos cheios de ódio e banhado 

ao sangue de Wabbajack.  

2. Destrói qualquer intento ou ação ordinária.  

3. Querer ser o dono da verdade, essa é a Razão.  

4. A verdade não é absoluta.  

5. A Razão é a barreira do mago em busca da criação.  

6. A loucura destrói a razão com sua arma mortífera.  

7. Tratar com argumentos é convencer-se com 

ilusões.  

8. O ato de observar.  

9. O inconsciente não lida com a Razão, aqui reside o 
poder.  

10. Os símbolos não tem razão, e a razão não reside 
no símbolo.  

11. Os puros são os que remetem a razão a sua 
destruição.  

12. Caminhar sobre a razão é não aceitar.  

13. O que impede alguém de ter razão?  

14. “A razão é a fagulha da discórdia entre duas 
forças” disse o senhor.  

15. Na magia há de eliminar a Razão em prol da 

Loucura.  
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Favor se dirigir para o final da fila  

 

 

 

 
MAIS QUE UM MOVIMENTO 

MAIS QUE UM ESTÁTICO 

MAIS QUE PALAVRAS VAZIAS 

MAIS QUE SEM SENTIDO 

MAIS QUE COISA! 

FNORD 
Humanos comem humanos 

FIM
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<D-O-N> 
SOMBRAS 

1. Por mais que se possam perdoar as mortes, 

sempre existirão. 

2. E o grito de perdão será mudo igual ao grito 

do vácuo. 

3. Os demônios lhe acolherão com um forte e 

quente abraço. 

4. Os anjos lhe atacarão com suas foices e lhe 

dirão um final feliz de sangue e morte. 

5. As estrelas são aquilo que não se alcança. 

6. Os sintomas são mais que sinais, são a 

profecia dos iludidos. 

7. Os sinais universais são vistos por olhos 

sangrentos. 

8. As mente tortas receberão dádivas de graça. 

9. Gramas azuis pesam mais que nuvens sem 

cor. 

10. Pois jamais permitirão que as sombras 

enxerguem a luz. 
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SOBRE AMOR E MORTE 

1. Aquilo que atrai e elimina. 

2. O ativo mais passivo que existe. 

3. O fim do começo inexistente. 

4. Por mais que possa perceber o início, já é o 

fim. 

5. A realidade nada mais é aquilo que 

pensamos ser. 

6. É aquilo que se parece ser. 

7. Comunicar e aproximar forma a realidade. 

8. O infinito é mais dolorido que o finito 

quando se vive contra a natureza. 

9. Dentro de si um jorro de energia mal 

compreendida. 

10. Guerra para se ter paz. 

 

CORES E SABORES 

1. Há quem diga que isso é sem sentido. 

2. A mente mistura e alcança com a 

imaginação planos superiores mais sutis que 

o denso. 

3. Aquilo que tem cor não possui tato. 

4. Aquilo que tem sabor não possui cheiro. 

5. Aquilo que foi dito não possui veracidade. 

6. As inconsistências são meros conceitos 

destorcidos. 
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7. Soma de sabores para experimentar a triste 

verdade. 

8. Quero mais de cores que de sabores. As 

cores são sem sabor. 

9. As flores riam de pesadelos reais. 

10. O caule provoca insônia. 

 

IDENTIDADE 

1. A soma de três de dez resulta trinta e isso é 

31. 

2. O secreto vem para não ser compreendido. 

3. Não importa quão sóbrio estás, é apenas 

mais um em minha sombra. 

4. Digo sim por um simples sim. 

5. O que se parece ser é! 

6. Ideias por ideias atrai ideias. Isso é uma 

ideia. 

7. Mistura de magick com religião e piada 

formou uma coisa sem definição com 

definição mais superficial. 

8. O erro é mais que erro, são barreiras 

equivocadas. 

9. Porcos são caçadores de pérolas. 

10. O esgotamento já faz parte de todos nós. 
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MÚSICA, CAOS E DISCORDIANISMO 

1. Por um simples som  melódico provocou 

um caos mental de possibilidades. 

2. O caos do discordianismo é a alma do 

indefinível. 

3. O puro Cao é a vaca do japonês. 

4. Fnord é a palavra de poder dos que viram o 

lado de fora. 

5. Mais que um movimento. 

6. Provavelmente nem sabe do que é feito. 

7. Rudes e absolutas ideias? Não. 

8. Desinformação é informação ao ponto de 

gerar um conceito errôneo do absolutismo. 

9. Há coisas que existem por existir. 

10. Não há padrão quando se tem imaginação. 

 

MATRIZ 

1. [1 2 3 1 2 3 1 2 3 11 2 3, 145 125 14 25 36 

58, 58 4 7 5 8 9 6 2 1] 

2. [1,2] 

3. [56 7 4 58 96, 25 14 19 73] 

4. [4] 

5. [5 5 5 5 5 5 5 5 ] 

6. [ 6 9 6 9 6 9 6 9. 69 96 69 9669 96 69 96] 

7. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

8. Yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy 
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9. Ggggggggggggggggggggggggggggggggggg 

10. Ppppppppppppppppppppppppppppppppppp 

INTRODUÇÃO FINAL 

1. Não há por que dizer não. 

2. A ordem dos fatores não altera o produto. 

3. O mundo maldito é benevolente. 

4. Se quiser fazer, faça! 

5. Se quiser fazer, faça! 

6. Se quiser fazer, faça! 

7. Se quiser fazer, faça! 

8. Se quiser fazer, faça! 

9. Se quiser fazer, faça! 

10. Se quiser fazer, faça! 

 

“O que está abaixo é o mesmo que está 

acima” 

Leia de baixo para cima 

 

FNORD revelado: leia os que são de 

mesmo número e obterás outra ideia e texto. 

Some e divida e releia. Essa é a matriz. Use 

a imaginação para lê-lo. 

Sábio é aquele que reserva o direito de se 

defender ignorando 

<O>



 

 

 

 
 

GÊNESE 
DISCORDIANA 
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No princípio tudo era caos, tudo amorfo, tudo 

possível! Então veio a voz e disse: que se faça o Caos? 

Não, que se faça o Big Bang!
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GÊNESE 

1. No princípio, Deus criou os o caos e a ordem. 

2. O caos estava informe e vazia; a ordem cobria o abismo e o 

Espírito de Deus pairava sobre as ondas de probabilidade 

quântica. 

3. Deus disse: "Faça-se o lulz!" E o lulz foi feita. 

4. Deus viu que o lulz era bom, e separou o lulz da ordem. 

5. Deus chamou o lulz de humor, e à ordem seriedade. 

Sobreveio a tarde e depois a manhã: foi a primeira piada. 

6. Deus disse: "Faça-se um firmamento entre a discórdia e a 

confusão, e separe ele umas das outras". 

7. Deus fez o firmamento e separou a discórdia que estavam 

debaixo da maçã dourada daquelas que estavam procurando. 

8. E assim se fez. Deus chamou a maçã dourada de Sagrado 

Kaos. Sobreveio os rumores e depois a malícia: foi a segunda 

piada. 

9. Deus disse: "Que as piadas que estão debaixo dos caos se 

ajuntem num mesmo lugar, e apareça o elemento 

discordiano." E assim se fez o discordianismo. 

10. Deus viu que era bom. 

11. Depois da maçã dourada, fez o verme que nele habitaria. 

Então chamou o verme de “verme dourado”. 

12. Deus disse: "Eis que eu vos dou toda a erva que dá 

semente sobre a terra, e todas as árvores frutíferas que contêm 
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em si mesmas a sua semente, para que vos sirvam de 

alimento. Eis que vós dais todas as possibilidades de criação” 

13. Deus deu a oportunidade de criação infinita à sua obra. 

Deus viu que era bom (por enquanto). 

14. Tendo Deus terminado no vigésimo terceiro dia a obra 

que tinha feito, desistiu do seu trabalho. 

15. Ele abençoou o dia 23 e o consagrou, porque nesse dia 

repousara de toda a obra da arte. 

16. Tal é a história da criação do todo e que um dia iria ser 

consagrado como o Discordianismo. 

17. A discórdia propagou sobre o Universo procurando cada 

espacinho subquântico inexistente.  

18. A criação gerava e gerava o nada para gerar o tudo 

confuso na sopa primordial do caos. 

19. A confusão estava estagnada nos anseios de toda criatura  

que estava por vir. 

20. Os jogos de incoerência era aquilo que espelhos 

quebrados iria devolver e as grades que iriam se por sob 

janelas. 

21. Deus proclamou em verbo a sentença: “Os iluminados 

sofrerão bug mental”. 

22. E ai surgiu o paradoxo. 

23. Deus abençoou o Universo em sete dizendo: “Aquele que 

consegue se libertar, obterá a iluminação sagrada da 

liberdade. Nada neste Universo é absoluto. Nada neste 

Universo é Verdadeiro. Tudo é permitido”. 
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24. E assim Deus lança o Dado de 23 milhões de lados para o 

jogo universal do Universo de sua mente relativa. Deus disse 

adeus dizendo FNORD. 

 

 

CAPÍTULO I 

 

A confusão inerente aos Humanos que proveio de uma 

espécie um pouco exótica explica seus anseios sobre aspectos 

metafísicos. O seu sexo proporciona ações que nenhum ser de 

outro mundo pode ter. Estas cabeças pensantes evoluíram de 

maneira prodigiosa, porém em um tempo relativamente 

longo. Posicionados em um mundo de Satânia, Urântia abriga 

uma das mais interessantes raças. Receberam o dom do 

iluminismo depois de milhares de anos em evolução, mas a 

verdadeira iluminação está por acontecer. Alguns, poucos, 

diria muito pouco, são iluminados com a essência da criação. 

Esses vêm provocando consternação aos seus semelhantes e 

para dar suporte técnico as entidades responsáveis pela 

origem de vosso mundo. Fomos convocados pela suprema 

Ordem dos Altíssimos para explanar conceitos que estão 

ainda confusas. O nosso método de explicação vem por meio 

do desentendimento inexistente da realidade subjetiva. Traça-

se diante de vós a origem de uma filosofia que tem origem no 

Supremo Sagrado. 
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O arquétipo sagrado está contando mais que uma simples 

história. Está dando na cara desses imundos animais da Terra 

que vem distorcendo os conceitos sobre Divindade. A 

essência cósmica de um mundo livre vem com o 

discernimento de uma criatividade da destrutividade. 

Os que assim permanecem jamais atingirão a suprema 

iluminação, nem mesmo a liberdade. A liberdade é viver sem 

a realidade absoluta. O caos é muito mais que caótico. A 

ordem e desordem não existem. Existe o Sagrado Cao. 

Humanos, prestai atenção nos símbolos de uma sociedade 

imprevisível. Esperamos que compreendam com muito 

desentendimento. Entendes que o Humor é relevante? Cinco 

toneladas de linho caro Humano. 

 

CAPÍTULO II 

 

A DISCÓRDIA NO PRINCÍPIO 
 

Quando a raça Andônica se estabeleceu em Urântia, vosso 

indigno planeta, as raças de humanos que habitavam por ali 

eram subdesenvolvidos ainda. A raça Andônica proveniente 

de Nibiru  foram os que implantaram o Discordianismo nesse 

mundo. Eles procriaram dezenas de criaturas que logo, logo 

estariam andando pela Urântia espalhando a semente do 

conhecimento. 
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Um dos comandantes da missão, Enki, foi um dos primeiros a 

chegar nesse solo. Eles vieram com a missão de procurar ouro 

monoatômico para realimentar a maçã dourada que protege 

Nibiru contra as irradiações de seriedade provinda de um 

quasar próximo. Esse quasar altera magneticamente o 

comportamento das criaturas limitando o humor. A 

necessidade proveio de um grande número de suicídios. 

 

 

Quando Enki começou a trabalhar no projeto genoma Nibiru 

ele percebeu que seria difícil modificar um gene. Esse gene é 

o terrível gene que faz as pessoas serem intolerante a lactose. 

Na verdade por não produzir mais a lactase que é a enzima 

que quebra a lactose faz os humanos serem intolerante a 

lactose.  

 

Outro gene que ele não conseguiu modificar foi o gene do 

preconceito e do temor... Todo homem covarde possui essa 

anomalia em demasia. 

 

  



 

 

 

 

LIVRO 

DAS 

SOMBRAS 
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INTRODUÇÃO  

Diante dos olhos negros, aqueles que dizem ser 

janelas da alma, aquelas que observam a própria 

escuridão em uma noite fria de seus próprios 

sentimentos. Diante dos olhos vermelhos que 

iluminam a si mesmos com o fogo da vergonha e da 

retidão. Diante dos olhos infernais é apresentado 

apenas o que se possui debaixo da espessa camada 

mental de quem as vive.  

Nada mais do que aquilo que está dentro de cada um 

de vocês. Nada mais do que está dentro de cada 

estrela galáctica. Nada mais do que está dentro de 

cada salto quântico. Nada mais do que demônios 

aprisionados.  

Por favor, não me pergunte o que isso significa. 

Encontre a tua verdade!  

FNORD

 

SOMBRAS  

1. O infinito negro na magnitude universal do espaço 

sem fim.  

2. Habito tudo aquilo que for incompreensível.  

3. Tudo aquilo que for ignorado.  

4. Toda a sabedoria que ainda está por vir...  

5. Nas sombras se esconde a maior de todas as 

criaturas.  

6. Pois sua luz é ofuscante perante aos demais... E por 

que sua grandiosidade é tamanha que não está visível 

para a inferioridade.  
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7. Sombras são mais que falta de luz. É o vazio da 

vacuidade cósmica.  

8. Encontre na vacuidade de sua mente toda a 

sabedoria universal.  

9. Medo, repugnação, morte, ira, destruição são 

habitantes das sombras tanto quanto a coragem, 

beleza, vida, amor e criação.  

10. O espaço amorfo das magnificas possibilidades 

banhada em caos.  

11. Luz é energia. Sombras é o habitat da energia. 

Sombra é condutor.  

12. O despreparo da criatura leva a confundir 

confusão com sombras.  

13. Suas mãos são tão frágeis quanto sua 

autoconfiança.  

14. Não podes aprender a nadar sem ir para a água.  

15. O medo é o polo inverso de coragem. Coragem é 

atitude e não sensação... Há coragem juntamente com 

medo.  

16. As sombras são terras ainda não exploradas.  

17. O despreparo é que leva ao medo. É preciso usar 

uma lanterna.  

18. Sua lanterna está em sua mente. Recarregue-a 

com autoconsciência.  

19. Somente com a mais absoluta certeza de si 

mesmo é que as sombras fazem parte de si mesmo e 

então deixa de serem sombras para se tornar um 

vácuo de sombras invertidas sob uma perspectiva 

luminosa, ou seja, pura energia.  
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20. Não se enxerga as sombras, não se sente. Não se 

sabe. Aparenta não existir, pois não se tem 

conhecimento dela.  

 

SATANISMO  

1. Seja feita a minha vontade.  

2. O prazer carnal que vos prende será a sua própria 

redenção.  

3. Abster ou entregar-se aos instintos?  

4. Há polos em toda circunstância. O polo de um 

circula é o seu interior-externo.  

5. Ao mesmo tempo em que se abstêm para fortalecer 

a Vontade, é também por meio de sua natureza é que 

se conhece a si mesmo.  

6. Há diferença entre submeter-se por falta de escolha 

e render-se sob sua própria Vontade.  

7. A diferença é que com o controle, pode-se dar fim.  

8. Satanismo é indulgência.  

9. Indulgência é render-se aos prazeres humanos para 

satisfazer o ego animal.  

10. Vontade é a autoconsciência efetuar escolhas.  

11. O perigo de soltar a fera da jaula é que se ela for 

feroz, ela matará qualquer um que está em sua frente 

para satisfazer a si mesma.  

12. O perigo de prendê-la é que se ela fugir, será o 

fim.  

13. A Vontade mais indulgência liberta o Homem.  

14. Satã é Homem.  

15. Homem é animal. Natureza de seu próprio ser.  

16. Conhece-te com tua própria natureza.  

17. Não podeis controlar a natureza sem antes obter o 

autocontrole.  
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18. Se não podes controlar seu choro, não podes 

comandar o Universo que é infinitamente maior que 

você.  

19. Entregar-se para não reprimir suas frustrações.  

20. Alimentai o ego... Ego... Ego... Elevar o Ego nas 

alturas das alturas. Ego.  

21. Concentrai as forças no desejo e na sensação que 

a satisfação causa.  

22. Olhar para si mesmo, dentro de sua própria 

escuridão e notai as sombras por detrás das sombras e 

então conhecerá quem realmente tu és.  

23. Depravação não é algo digno.  

24. Render-se por fraqueza não é satanismo. Somente 

o forte resiste.  

25. O fraco morre. Quem render-se aos seus impulsos 

seria forte?  

26. Ser ou não ser Humano com sua própria natureza?  

27. Ser o não ser?  

 

MAGIA  

1. “Arte de causar mudança de acordo com a 

Vontade”.  

2. Moldar o ambiente pela Vontade do ego.  

3. Qualquer um dessa maneira executa magia.  

4. Magia é ciência. Ciência é magia.  

5. Ciência é uma evolução da magia.  

6. Atingir a Vontade para manipular o microcosmo 

para atingir o cosmo.  

7. Não se prova. Não se mostra. Se sente.  

8. Coincidências puras e desavisadas para os 

depravados, e para os puros.  

9. Para existir não precisa ser visto.  
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10. O mago é o dominante. O executor.  

11. Um ato de Vontade sem ação é uma intenção em 

vã.  

12. Um ato de Vontade sem ação é desperdiçar 

energia no Vácuo.  

13. O Ativo requer o Passivo. Sem a capsula, a 

energia retorna em forma de frustração.  

14. Identificai-vos os polos Ativo e Passivo.  

15. Conhecer e sentir o Cosmo como parte da 

experiência Humana.  

16. Ser autoconsciente. Ser consciente de sua própria 

existência.  

17. Olha-te! Para que os outros possam te ver!  

18. Ouça-te! Para que os outros possam lhe ouvir!  

19. Ama-te! Para que os outros possam lhe amar!  

20. Viva-te! Para que os outros possam te reviver!  

21. Salva-te! Para que os outros possam te salvar!  

22. Homem da Terra! Larga-te em sua mente para 

exercer a tua Thelema.  

23. Homem da Terra! Larga-te em sua imaginação 

para exercer sua criação!  

24. O Homem existe para criar. Só para de criar 

quando morre. Morre quando para de criar. Magia é 

criar.  

25. Molda-te! Este é sua Magnum Opus.  

 

PROFUNDIDADE OBSCURA  

1. Reprimido.  

2. Repugnado.  

3. Censurado.  

4. Proibido.  

5. Preso.  
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6. Fetiches sexuais misturados a culpa.  

7. Dados imorais.  

8. Perdido no mais profundo abismo, debaixo das 

águas do cálice do Santo Graal, aquilo que está 

enjaulado sai aos poucos.  

9. Basta um gatilho.  

10. O subconsciente possui as maiores armas.  

11. Possui o maior de todos os monstros.  

12. Onde residem os demônios.  

13. Quem é você?  

14. O que você esconde ai?  

15. O que faz você sentir prazer, que os demais não 

pudessem saber?  

16. Quem é você?  

17. Quais são os seus segredos?  

18. Quem é você?  

19. Por que esconde-te?  

20. Quem é você?  

21. Quais as razões disso tudo?  

22. Gritar um silêncio abafado pelas miseras dores de 

ódio e de flagelo.  

23. Culpa de todas as atrocidades.  

24. Banhar-se em sangue do teu amor?  

25. Gritar de raiva em uma repulsiva dor do ego?  

26. Combinar a destruição com amor para alcançar a 

satisfação?  

27. Demonstra em masturbação?  

28. Que fetiche você esconde em sua escuridão?  

29. Quer acordá-la realmente?  
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30. Conseguirá segurá-la?  

31. A autodestruição é tão prazerosa quanto a auto 

ilusão.  

32. Ignorar é dádiva dos Deuses. Quem conhece 

carregará o fardo da responsabilidade.  

 

MENTIRAS  

1. A verdade jamais será conhecida se ela for 

mentida.  

2. Toda verdade é uma meia mentira. E toda mentira 

é uma meia verdade.  

3. Ilumina-te para ver a si próprio!  

4. A Única verdade é que não há verdade!  

5. Quando as mentiras são doces, as verdades são 

amargas.  

6. Quando a mentira for amarga, a verdade é doce.  

7. Mentir para criar.  

8. Criar para mentir.  

9. Ato irreal ou inverdade.  

10. Mentir é o dom do contador de história. Por isso 

todo escritor é um bom mentiroso.  

11. Acreditares na mentira, porque vós sois crédulo.  

12. As mentiras são dissolvidas no solvente chamado 

questionamento.  

13. Questionar varre toda mentira e auto ilusão.  

14. Mentir é polarizar a verdade até que ela seja 

absurda e desacreditada.  

15. Mentiras são jogadas ao vento sempre que alguém 

suspirar.  
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16. O desejo cria a mentira.  

17. A mentira cria a ilusão.  

18. A ilusão cria a realidade subjetiva.  

19. A mentira cria paradoxos.  

20. A mentira cria contradição pela não veracidade 

dos fatos.  

21. A mentira é uma partícula virtual flutuante.  

22. A aparência da realidade é o que faz dela ser o 

que é.  

23. Mas lembre-se: a verdade jamais será conhecida 

se ela for mentida.  

24. O prazer de mentir é de tamanha perturbação 

quando não a intenção de manipular. Mentir faz 

desviar direções de energias. Mentir é um ato de 

desaprovação da realidade factual.  

25. Mentir é manipular o caminho do resultado.  

26. Mentir é ir contra a natureza. Ir contra o natural.  

27. O que desequilibra, tende a equilibrar. O caos é o 

estado mais estável. Mentir é caos e ordem ao mesmo 

tempo. Pois mentir é ir contra a natureza, e ir contra 

natureza gera caos. Mas caos é o natural do Cosmo.  

28. Mentira é o seu próprio paradoxo. Ela inicia em si 

e termina em si mesma. Ela se autodestrói. Auto 

elimina. Mentir é arma. Mentir requer domínio.  

29. Minhas mentiras são reais em algum sentido. 

Minhas mentiras são verdades em algum sentido. São 

verdades e mentiras em todos os sentidos. Elas 

flutuam no espaço virtual em busca de receptáculos. 

São quebra-cabeças de um jogo ainda não começado.  

30. Fazer sentido não faz de uma mentira uma 

verdade.  
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31. Acreditas, é por que aceita. Se aceita é por que 

não sabes.  

 

MEDO  

1. Sobreviver. Sobreviver. Sobreviver.  

2. Autopreservação.  

3. O que repugna, lhe remete ao medo.  

4. O medo traz desconforto. Traz insegurança. Traz 

insucesso.  

5. O medo é aquilo que te repele. O polo oposto da 

coragem. Mas coragem não significa não ter medo.  

6. Não basta coragem, é preciso não ter opção.  

7. Mentira é o polo negativo da resolução. Evitar 

sempre... Eis o que o medo lhe sussurra no ouvido.  

8. Medo é irracional. Não se sabe. Se sente.  

9. Animais, alturas, comida, fobias... Fobias... 

Fobias...  

10. Traumas... Fobias... Fobias... Medo é o que 

ameaça a sua sobrevivência.  

11. Medo de medo é a maior irracionalidade que o ser 

racional pode cometer.  

12. Medo está no programa.  

 

OLHOS DE ÁGUA  

1. A Noite é fria e gélida  

2. Estamos perdidos na escuridão  

3. O beijo do demônio  

4. Você sente em sua face  
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5. O dia é antigo e velho  

6. Igual a fome de um tubarão faminto  

7. Homem feito de aço  

8. Este é o medo  

9. Seus lábios queimam em chamas  

10. Chamas que queimam meu coração  

11. Porque você chora?  

12. Lágrimas de fogo  

13. O dia apenas começou  

14. Para você o recomeçar a vida  

15. Para recomeçar-me  

16. Então grite para os céus  

17. Eu não ouço  

18. Eu não vejo  

19. Seus olhos  

20. Seus olhos de água  

 

MENTE DOENTIA  

1. Frutos.  

2. Mares de profundidade.  

3. Lágrimas azedas.  

4. Pontos finais.  

5. Elefante girando em paralelo com suas fomes 

infernais.  

6. O choro de Satanás.  

7. As lágrimas de Belial.  

8. As vísceras de Lúcifer nas mãos de Mikael.  
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9. Samael em trajes de doméstica servindo a maça aos 

corteses Reis da nova Era.  

10. Mente instável para rastejar aos pés do Caos.  

11. Uma alegoria de coisas sem sentidos.  

12. Doença.  

13. Saúde.  

14. Notas de Dó e pena do covarde.  

15. Alegria do Sol escuro e perdido.  

16. Mente doentia é aquela que não executa a 

Vontade.  

17. Mente doentia é aquela que perde em si quando 

não vê propósito.  

18. Mente doentia é uma mente não criativa.  

19. Doença é relativa.  

20. “Viver doente em uma sociedade doentia não é 

sinal de saúde”.  

21. Canção decrescente em Ré Menor.  

22. Para os ouvidos sentirem o toque do anjo das 

Trevas.  

23. O Veludo toque da serpente enquanto se dorme 

em sono profundo.  

24. O beijo da donzel linda de olhos azuis. Pele clara. 

Cabelos negros. Sorriso afável. Seu nome é Lilith.  

25. Estou na noite pensando internamente.  

26. Minha mente não funciona mais.  

27. Eu só quero manter-me vivo.  

28. As sombras estão ao meu redor agora.  

29. Não posso amar uma alma com meu negro 

coração.  
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30. O fogo queima a paz noturna.  

31. Eu bebo meu sangue por este amor.  

32. Perturbado amado amante da noite  

 

DARK NIGHT (NOITE ESCURA)  

1. Entre as sombras  

2. Do medo a escuridão  

3. Ao mar profundo, imensidão  

4. Os espíritos a solta  

5. Atormentando-te  

6. Leve sua escolta  

7. O fogo que queima  

8. Não perdoará sua alma  

9. Nossas frias almas  

10. Jogado a noite escura  

11. Perseguindo a todos  

12. Queimar as Bruxas  

13. Queimem os livros  

14. Louvando Crowley  

15. Amém Baphomet  

16. Bode de Mendes  

17. Anúbis é o pastor  

18. Thor é o semeador  

19. Jesus é o salvador  

20. Humanos destruidores!!  

21. Le olahm amém  

22. Cantado na noite escura  
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NA ESCURIDÃO  

1. Diga o que você sente.  

2. Nas sombras somos perdedores.  

3. Não chame pelo pai.  

4. Nunca olhe para trás.  

5. Preces foram ditas para todos.  

6. Velas estão queimando.  

7. Eu não acredito no nosso acaso.  

8. Nunca abençoe a escuridão.  

9. Invocando emoções.  

10. Evocando o nome dele.  

11. Fogo é chama e brilho.  

12. Água limpa e elimina toda mentira.  

13. Sobre o altar, vibrando em nomes de poderes.  

14. Em frente ao espelho. Velas acesas, brilhante. 

Iluminando o corpo nu.  

15. O nu diante do espelho para servir de sacrifício.  

16. Sementes aspergidas para o Leste, Sul, Oeste, 

Norte, Acima e Abaixo.  

17. Profanar o santo nome em nome do “desnome”.  

18. Não profanai vossa santidade perante a ti mesmo, 

Ó Deus!  

19. Como prever a profanação na escuridão?  

20. Sombras, vultos, sinais, alguém está presente.  

21. Banir... Esperar... Olhe sua face. Vejam! Olhai e 

notai em nome de vossa incredulidade a face da mais 

pura Escuridão.  
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22. Queimar em chamas para sentir a pele.  

23. Queimar no fogo para sentir o seu ser.  

24. Dissolver-se em ar com Ácido Fluorídrico para 

que sinta a carne queimar em água.  

25. Bebei o sangue que vem de ti. E não morrei. Para 

beber novamente de teu sangue.  

26. Não acredite em minhas palavras.  

27. Não acredite em nada disso...  

28. Queime! Me queime! Me queime! Me dissolva 

em ti! Me dissolva em ti! Emane-se com o Universo!  

29. Se torne você!  

30. Não acredite em minhas palavras!  

 

RITUAL  

1. Espaço físico. Sala escura sob a luz das velas.  

2. São quatro velas. Uma para cada ponto cardeal.  

3. A verde para o Leste, A Vermelha para o Sul, O 

azul para o Oeste e a Marrom para o Norte.  

4. Tu, Leste, que és o Ar que eu respiro. O sopro 

primordial do Universo. Recebei o meu Canto para 

que me absolva em tuas nuvens de sabedoria.  

5. Tu, Sul, que é o Fogo sagrado. A criação primal da 

criação. Tu que fostes o inicio do fim. Tu que brilha 

os caminhos. Escutai meu canto para que me absolva 

em teu calor e me expanda para todo o Universo.  

6. Tu, Oeste, que é a Água da Vida e abundância. 

Rios de lágrimas de amor e de esperança que são 

despejadas em cada ser. Escutai meu Canto para que 
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eu seja absolvido em teus mares de alegria e 

sentimentos puros do divino. Me leve para toda 

fluidez Universal.  

7. Tu, Norte, que é a Terra fértil. Vem trazer a 

fertilidade de toda sorte e prosperidade que meu 

caminho almeja com tua graça. Escutai meu Canto, 

para que eu seja absolvido em seus braços, mãe 

natureza, doa-te tua solidez e firmeza para que minha 

Vontade seja firme e certa.  

8. No Leste o banimento em nome de YHVH.  

9. Para o Sul, o nome sacro de ADONAI.  

10. Para o Oeste, EHEIE.  

11. Para o Norte, AGLA.  

12. Vinde á mim a energia e força dos pentagramas, 

para que nenhum mal possa me interromper. Meus 

feitos sejam realizados com a Vontade.  

13. Sinta o cheiro do incenso queimando e enchendo 

o cômodo com seu aroma. Expandindo a Vontade do 

mago.  

14. Buscai em ti, a sabedoria e a própria luz!  

15. Acenda! Acenda! Acenda em mim aminha Luz!  

16. Anu! Anu! Anu! Anu! Tu que vieste dos Céus e 

trouxe para Ki a civilização e os truques. Permita-me 

que acenda minha Luz!  

17. Minha luz brilhará para as dimensões do infinito. 

Aqui na Terra será fonte de iluminação e nunca 

cessará. Será inesgotável. Elevará e limpará a minha 

Vontade.  



Livro das Sombras 

 

61 

 

18. Le Olahm Amém.  

 

NOITES  

1. Nenhuma fonte de luz  

2. Onde as almas possam se esconder  

3. Invejando tudo que se pode adquirir das Trevas  

4. Tudo e conformidade com o desesperado  

5. Esperando o momento incerto  

6. Somente assim se consegue o fim  

7. Nada como vagar sem rumo  

8. Oprimindo qualquer desejo animal  

9. Imitando todos os animais de seu zoológico  

10. Tratando com o próprio sangue  

11. Estimulando o coração com carne podre  

12. Sentindo as notas de o órgão lambuzar  

13. Noites  

14. Ódio  

15. Ira  

16. Traição  

17. Exílio  

18. Sacrilégios  
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SONATA NOTURNA  

1. Escuro, sozinho, mergulhado em pensamentos  

2. Diante das notas graves de Ré e Dó  

3. Nem os acordes tem piedade do ser noturno  

4. Receio, incertezas, medo  

5. Assassinatos com o chamado dos 72 demônios  

6. O fim das gélidas e pálidas sensações  

7. Fúrias em notas musicais  

8. Despejando as surras em Mi menor  

9. Sonatas lacrimejantes  

10. O toque da meia noite  

11. O corvo diante da janela olhando  

12. O caminhar dos dedos nas notas de tristezas  

13. Nas notas de dor  

14. O sangue goteja gota a gota  

15. Cada gota é um mar de ódio  

16. Cada gota é um mar de ilusão  

17. Cada gota um mar de paixão  

18. Sonatas noturnas que Satanás planejou  

19. Sonatas noturnas do Demônio  

20. Demônio Satanos...  

21. O semitom é seu selo  

22. O meio bemol é sua inteligência  

23. Satanos acompanha os solitários em suas 

desbravadas loucuras  

24. Satanos três vezes... Uma quinta justa após uma 

terciária  
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25. Não peque... Não clame por Satanos 

 

LUZES SEPARADAS  

1. Estrelas brilhantes claras  

2. Despejam suas alagadas aspirações  

3. Sobre o manto da realidade  

4. Na matriz da hiperdimensão  

5. O chorar de uma criança  

6. Uma criança apaixonada  

7. Um amor de um milhão de anos luzes  

8. Em dois mundos  

9. Em dois universos  

10. Um mar de paz  

11. Um mar de inspirações  

12. Um mar de lagos lacrimoso  

13. Uma mão tenta alcançar  

14. Uma mão falida em busca do próximo  

15. Aqui estão as lágrimas  

16. Em dois universos separados  

17. Luzes de neon sobre dois olhos  

18. Olhos iluminado com o que separa  

19. As mãos das duas  

20. Separados por um milhão de anos luzes  

21. Perdido na inconsciência  

22. Sem saber se realmente é  

23. Uma aspiração de belas dúvidas  

24. Sem permissão do lorde  
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25. Apenas a escuridão de seus próprios pensamentos  

26. Para além do imaginável  

27. Para além do absurdismo  

28. Esperanças lançadas em buracos negros  

29. Lágrimas despejadas em estrelas  

30. Sorrisos entre nebulosas  

31. Quase aqui, quase lá...  

32. Aprender sobre os erros  

33. Para além de um milhão de anos luzes  

34. Dois errantes unidos e perdidos  

35. Elétron e próton  

36. Pares de uma coisa só  

37. Mas separados por um milhão anos luzes  

38. Por uma parede de um hiperespaço  

39. Sem nada poder fazer  

40. Trancados em suas próprias dimensões  

 

LÁGRIMAS DE DOR  

1. Doce sabor do mar  

2. O frescor da chuva  

3. O furacão descontrolado  

4. Por alguns poucos anos  

5. Segurando o vácuo  

6. Diga-me como?  

7. Sobre as lágrimas de dores  

8. Aqui estamos chorando  

9. Lágrimas de sangue sob o luar  
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10. Beira a loucura  

11. Mas não se podem fazer pessoas iguais uma das 

outras  

12. Os brilhos ofuscados por seus próprios brilhos  

13. E como?  

14. Pode-se entender a dor?  

15. Aqui estamos chorando  

16. Nunca entenderemos  

17. Neon Light Child...  

18. Profundo mergulho sem volta  

19. Chorando dentro do oceano não as lágrimas se 

tornam mares  

20. Apenas me deixe aqui...  

 

EXDRÚXOLO  

Batendo com todas as forças de demônios  

Emergindo das rosas sangrentas  

Cometendo suicídios sucessivos  

Drenando as almas dos inocentes cegos  

Bailando com fantasmas sem rosto  

Escondendo a palma do umbigo  

Criando cicatrizes em forma de coração  

Durante o nascer do inconsciente  

Fazendo amor debaixo da lua vermelha  

Gritando dores silenciosas  

Firmamentos dos céus desabam  
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Garantindo a absoluta ascensão  

Fumando ideias psicossomáticas  

Girando sob seu próprio eixo da loucura  

Amando os que provam ser incapazes de amar  

Beijando o corvo negro da razão  

Esperando os que jamais chegarão  

Derramando sangue sobre vossos olhos  

 

ABISMO  

1. Braços entrelaçados  

2. Nós quânticos entrelaçáveis  

3. Fumaça intragável  

4. Mentes deformadas  

5. No abismo da própria profundidade  

6. O sagrado negro das Trevas  

7. Abismo para a luxuria  

8. Abismo para o prazer...  

9. Fazei disto o que se sonha  

10. A ilusão abismal de todas as dimensões  

11. Dormência profunda  

12. Jamais sairá do entrance  

13. Jamais se livrará das minhas garras  

14. Olhe para meus olhos e veja  

15. As trevas lhe invadindo  

16. Invadindo cada sonho seu  

17. Invadindo cada desejo seu  
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18. Invadindo cada inspiração sua  

19. Invadindo cada amor teu  

20. Invadindo cada pensamento seu  

21. Tão distante... Tão perto  

22. Feche os olhos e se abrigue em meus braços  

23. Na escuridão do abismo e então  

24. Caia... Caia... Caia... Caia... Caia até o solo sem 

firmeza deste abismo  

25. Cairás eternamente diante de meus pés...  

26. Diante de toda arrogância  

27. Diante do teu ego  

28. Não abra os olhos... Aqui é melhor  

29. Não finja que não está aqui comigo  

30. Apenas aceite  
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NOTAS FINAIS 

“Se quiser fazer, faça... Os sentidos e conceitos são 

expressamente livres” 

“Nem toda verdade é uma realidade palpável” 

“Por mais que se corra, uma hora terá que parar no 

final” 

“Gritar não vai fazer o Cosmo lhe escutar. Ele é 

surdo” 

“Jamais saberão da verdade se ela for mentida” 

“Nunca, jamais, faça em vão” 

“Toda atitude é passivo de uma ação” 

“O que lhe faz luz, é tua Vontade” 

“Hail Éris, Hail Discordia! Hail Fnord” 

“Plante e semeie sua semente” 

“Por favor, não me pergunte o que isso significa. 

Encontre a tua verdade!” 

*** 

 



 

 

 

O LIVRO DE 

WABBAJACK 
(FOI ELE QUEM ME DISSE) 



 

 

 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. 

Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer,  

Se quiser fazer, faça! 

Se quiser 

fazer, faça 

 

faça! 
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INTRO  

Pode ser boatos, mas dizem que a deusa Éris era amante 

de Wabbajack. Pode ser que isso que escrevo seja uma 

farsa, mas de qualquer maneira os cavalos comem 

grama.  

Wabbajack é o Deus Daédrico da Loucura, Éris é a 

deusa da confusão, os dois dão um belo par. Wabbajack 

não se manifestou contra os boatos, em ela. Será que os 

dois estão juntos? Não sei, só sei que foi assim.  

 

CONSIDERAÇÕES DE WABBAJACK  

 

1. Wabbajack tem um cajado da qual insere caos no 

universo. A aleatoriedade dos seus efeitos pode fazer 

com que o caos progrida à ordem.  

2. Pode ser usado em qualquer ser, que não seja tão 
forte.  

3. Wabbajack pode ser real, assim como pode ser uma 

mentira.  

4. Wabbajack pode ser um objeto quanto pode ser uma 
criatura.  

5. A loucura é seu poder.  

 

OS PERGAMINHOS DE WABBAJACK 
CONDUZEM A LOUCURA  

 

Não é a toa que as regras servem para expor orientações 

aos perdidos. Se a loucura está no caos, por que se 
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precisa de regras. É por que para toda regra há uma 

exceção, então entra a ética e a moral.  

Aqui residem os ensinamentos de Wabbajack, o Lord 

Daédrico Rei da Loucura. O discordianismo é o arcano 

de número zero. É o Louco. A iniciação, a criatividade, 

o impulso primordial!  

O prelúdio é a forma desorganizada de caos vindo da 

maçã dourada! Cale-te senhor em prol de seus servos! E 

traga-me um suco de laranja bem gelado!  

 

CAPÍTULO I  

Pouco me importa se o que escreverei aqui é ou não 

verdade, se bate com a ciência ou se é plausível para 

uma mente sã! Apenas escrevo o que penso que seja 

verdade e crucial. Se for ou não, o problema não é 

meu. Lembrei agora que tenho que desligar a chaleira 

d’água.  

 

A QUESTÃO DA ORDEM E CAOS  

 

Parece bobagem pensar que as coisas mais triviais é 

que compões o todo. As ações ínfimas quando 

multiplicado por um fator chamado tempo e iteração 

se transforma em um ato gigantesco.  

O universo é dotado de ordem e caos. Na verdade só 

existe o caos, a ordem é um grau de caos reduzido. O 

caos é a base primordial da criação. É no caos que 

reside às probabilidades de criação. A criação é o ato 

mais divino do Homem e é nesse princípio que ele se 

torna um Deus.  
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A ordem é uma anomalia que vem em benefício 

quando é bem feito. A ordem é um caos direcionado. 

Uma ação impulsionada por uma ideia cria uma 

direção e isso é a ordem. Buscamos a todo o 

momento criar ordem porque estamos constantemente 

modificando o nosso espaço.  

A maldição do Caracinza é o que nos chama a 

atenção. O natural do universo não é a ordem. A 

ordem é gerada a partir do caos por uma força 

manipuladora. A ordem está submissa à uma força e o 

caos deixa de existir para dar lugar à ordem. Não sei 

de fato se o Caracinza tinha uma cara cinza.  

 

O LOUCO  

 

Depois de percorrer o contexto do caos e ordem, vem 

o louco. O louco é a iniciação, a criação o impulso! O 

louco não é insano. O louco não teme, rompe 

barreiras e nele estão contidos os mistérios do arcano 

zero. Porque zero? O zero é infinito, o poder supremo 

reside não na razão e sim na loucura. Mas o que é a 

loucura? A loucura é a abstenção de barreiras e 

quando não temos barreiras seguimos em direção ao 

infinito. O infinito é o Mundo, a carta de número 22 

do Tarot.  

As leis que compõe as regras da loucura são cinco:  

1. A loucura é independente da razão.  

2. A loucura se manifesta de acordo com o impulso.  

3. Quebra qualquer forma de inércia.  

4. É um fluxo contínuo sem limites.  

5. Não é regida por leis ou regras. É absoluto  
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PERGAMINHO DE WABBAJACK  

 

“Bem vindo ao mundo da diversão companheiro de 

todas as cores! Hahaha... sinto sua vontade de saber! 

Viva! Viva aos que pensam como loucos. Os loucos 

não sabem o que é ruim! São felizes. Sim, são felizes, 

pois não se opõem as forças externas.  

Ultimamente andei meio cansado de tanta bobagem 

que venho ouvindo de mim. Sei que sou louco, me 

comporto como tal, mas poxa! O que é que tem! Os 

meus discípulos vem se queixar dos julgamentos e eu 

digo que se eles decidiram serem livres eles tem que 

carregar as gaiolas que prendem o resto! Os livres 

arrastam os que estão atrasados. Vocês saem da 

jaula para puxá-los! Poxa! Aprendam! Aprendam e 

vivam!  

Wabbajack”  

 

ADENDO  

 

Não é permitido comparecer aos domingos para esperar 

no banco da igreja pensando nas fofocas que irá espalhar. 

SE WABBAJACK FOI AMANTE DE ÉRIS, 

SERÁ QUE SAIU HERDEIROS DA 

LOUCURA E CONFUSÃO?  

SE NINGUÉM SABE, PODE SER 
VERDADE QUE TIVERAM UM 

FILHO CHAMADO JOAN 

CORNELLA. 
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CAPÍTULO II  

O ensinamento de Wabbajack segundo algum 

desconhecido 

 

“E no monte das colinas azuis das borboletas 

saltitantes, se via um ser com vestimentas coloridas 

com um riso na cara. Estava sempre exalando 

sarcasmo. Muitos iam para o seu lar para buscar 

conhecimento, ele era dotado de uma sabedoria 

infinita (ou pelo menos quase). Seu nome era 

Wabbajack. Um dia ele falou:  

Sua base espiritual deve ser igual à água. Flexível, 

moldável, adaptável, mas ao ser batido com força, 

ela é mais dura que o aço AISI 1040 da Gerdau. Sim! 

A filosofia se difere da ciência pelo fato de que a 

filosofia não se baseia em fatos. Ela é um pensamento 

que no máximo fará sentido.  

Depois disso os seus discípulos foram para casa.”  

 

COMO CONHECI WABBAJACK  

 

Estava eu em Skyrim fazendo uma missão quando me 

deparei em um cômodo de uma casa um 

deslocamento no espaço-tempo (Um viva ao 

Einstein!). Me deparei em um ambiente ao ar livre da 

qual havia uma mesa grande com comidas. Em um 

lado estava um ser vestido com uma roupa que de um 

lado era rosa e da outra um roxo púrpura (acho que 

era). Estava conversando com um camponês. Ele se 

despediu quando o camponês se desfez na minha 
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frente. Ele olhou para mim e me encarou, dizendo 

algo do tipo: como ousa!! Quem é você?  

Eu respondi quem era, era o Sangue de Dragão! Onde 

eu estava?!  

Ele me disse ( mas não lembro onde era) e então ele 

contou uma história lá e eu não dei muita bola até que 

me deu um cajado. Ele disse que era Wabbajack. Ele 

era o príncipe Daedra da loucura e me deu um cajado 

chamado com seu próprio nome. Ok.  

Disse que se eu quisesse sair de lá era pra eu me virar, 

salvar a mente de um cara. Fui então à busca da saída.  

Fui em direção à um dos cantos do campo e vi um 

homenzinho contra dois caras maiores. Direcionei o 

cajado no cara pequeno e ele cresceu. Tinha um 

soldado batendo nele. Mirei no soldado e ele ficou 

pequeno. Assim ninguém mais incomodava a 

segurança do cara contra o ódio e seu medo.  

Em um outro lugar estava uma criança e o homem de 

que necessitava salvar em uma cama dormindo. Mirei 

para a criança e ele sumiu, apareceu uma bruxa, 

transformei ela em um carneiro com o meu cajado e 

apareceu um soldado feroz. Eliminei ele com meu 

cajado e surgiu uma figura de fogo, logo transformei 

em comida...  

O próximo passo era eliminar uma briga. Estavam 

duas criaturas brigando e uma plateia assistindo. 

Tentei eliminar os brigões, mas não fazia efeito 

algum. Então mirei na plateia e um deles se 

transformou em lobo comendo o resto. Consegui 

resolver os problemas do Jogo de Wabbajack.  

Finalmente fui até o Senhor Daédrico dizendo dos 

meus resultados. Ele ficou muito lisonjeado e me deu 

o cajado. Ele me tirou de lá.  
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Foi assim que conheci Wabbajack, o Príncipe 

Daédrico da Loucura da qual vivia na mente de um 

rei antigo de Skyrim, da qual não lembro o nome, e 

me contou os efeitos da mente. Os jogos que a nossa 

mente prega contra agente.  

Depois disso nunca mais vi de novo. Até tentei 

chamar os The Good Angel da Eliana, mas na obtive 

sucesso. 

  

CAPÍTULO III  

O LOUCO  

 

Alvo de críticas e julgamentos é a figura de um louco. 

Mas há distinção entre louco e insano? O louco é por 

vezes sendo aquele que é insano, mas o que é ser 

insano? Insano é pôr risco sua vida com suas próprias 

ações. Insano é louco, mas o louco não é insano.  

A figura zero do Tarot é aquele que busca. É o 

começo de uma jornada. Em algum momento eu já 

escrevi: “a loucura é uma condição básica para 

romper barreiras”. De fato a loucura elimina as 

barreiras possibilitando o seu movimento em direção 

do seu objetivo. Na frase de Crowley: faze o que tu 

queres a de ser tudo da lei, demonstra que tudo é 

permitido, sendo que (óbvio) as consequências serão 

de sua responsabilidade. Mas para o mago executar 

sua vontade ele precisa eliminar as barreiras que o 

impede de executar. A diferença entre os bem 

sucedidos e os que não são nesse planeta é que a 

maioria não quebram as barreiras (muitas vezes não 

querem) e os que quebram, vão além do esperado e 
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acaba surpreendendo os que estão próximo dele. Por 

muitas vezes é o bem sucedido.  

A loucura é essencial para não inibir ações em 

direção do objetivo. O pré-conceito é uma barreira 

comum e inerente a todo ser humano. Outra barreira 

comum é a opinião dos outros. Ter uma Vontade 

firme é ter em mente o que se busca e ir em direção 

àquilo com todas as forças.  

A loucura difere da insanidade quando se sabe o que 

quer. O insano age por agir sem medir as 

consequências. O louco sabe aonde chegar e precisa 

de coragem, o medo não existe no louco. Como tudo 

no universo, o equilíbrio deve ser mantido. O insano é 

um louco exagerado.  

No caminho da sabedoria suprema você será taxado 

de louco, se sinta orgulhoso, afinal de contas você é. 

O louco não se sente oprimido, não justifica suas 

ações para satisfazer o próximo. O louco carrega 

consigo uma bagagem de experiências passadas e vê 

seu futuro diante de si. Ele é o começo de uma busca 

sincera.  

Na prática você deve tomar consciência do seu louco 

interno em seus intentos. A sua atitude e sua forma de 

agir faz transparecer o seu louco interno e pelos 

padrões da sociedade os demais, verão você 

“diferente”. Esse “diferente” é a luz da estrela interna 

que está brilhando.  

Já pensou em quantas coisas você deixou de fazer por 

medo do que os outros pensariam? Já pensou em 

quantas ideias boas você teve e desistiu por receio e 

depois viu que alguém algum tempo depois decide 

fazer o mesmo e acaba sendo bem sucedido?  

O louco tem a criatividade exacerbada. A criatividade 

é fundamental na magia para o processo criativo. O 
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louco segue em frente até a caminhada chegar ao fim. 

Ele é o início e o fim é o “Mundo”, a carta de número 

22. Claro que o caminho não será fácil. O louco não é 

idiota.  

 

No livro Principia Discórdia há uma entrevista da 

qual Malaclypse o Jovem, considerado louco fala que 

não deveria tomar seus ensinamentos por falsos pelo 

motivo de ser louco. Ele era louco porque os 

ensinamentos eram verdadeiros.  

Ou então a frase de R. A. Vilson: “Claro que sou 

louco. Mas isto não significa que eu esteja errado. Eu 

sou louco, não doente”.  

Ser louco já é a primeira barreira a se romper. A 

timidez é a falta de loucura. A insanidade é a outra 

extremidade. O centro é o louco.  

 

O LOUCO COMO PROCESSO CRIATIVO  

 

O louco cria. O louco arrisca. O louco não teme. Ok. 

Estou cansado, mas a sua insistência em continuar, a 

saber, as nuances dessa loucura me instiga a escrever. 

Por mais que um amor rompa barreiras, não se 

compara a loucura. Será o amor loucura?  

Criação é algo divino. A Vontade cria. Para começo 

de conversa, estou apenas pensando alto e 

desenvolvendo a ideia neste exato momento. 

Sinceridade de um ser demonstra sua loucura.  

As barreiras inibem a criatividade. A capacidade de 

uma criatura se adaptar reside na capacidade de criar, 

ou seja, aquele que cria e tem mais habilidade de criar 

possui mais chances de sobrevivência.  

Como o louco não teme, pois não há barreiras, ele 

cria livremente e assim sobrevive (na maioria das 
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vezes). A segurança é uma das características do 

louco, pois desconhece o insucesso, acaba 

descobrindo somente vivenciando-o. Por este motivo, 

geralmente sofre com os fracassos, mas seus sucessos 

lhe recompõe seu ânimo.  

Falar o que pensa e ser sincero pode ser loucura, isso 

é apenas a inexistência das barreiras! Crie! Expresse! 

Saia do limite e experimente a liberdade! Depois 

disso a Vontade expande e assim se torna parte de um 

caminho em direção ao divino.  

O louco vive no caos, e por isso pega a aleatoriedade 

a seu favor para ir em diante no universo. Alguns o 

chamam de “mago surfista”, pois segue o percurso 

em ritmo do universo surfando a realidade.  

Pode ser que não há sentido algum o que eu disse, 

mas basicamente eu quis dizer que as borboletas de 

asas azuis são os que mais longe voam!  

 

DEUS COMO PROCESSO DE CRIATIVIDADE  

 

Deus é criar! Deus criou, cria e criará. Se você cria, 

criou ou criará, você é, foi ou será Deus! Criar é a 

base da sobrevivência e do divino. Para criar é 

preciso caos e assim dele direcionar uma Vontade.  

Não é perceptível? Basta de filosofar! Busca Magia? 

Sim? Não? Olhe ao seu redor! Veja! Sinta! Cheire! 

Coma se possível! Magia é criar! Porra! Preciso dizer 

mais o que? A loucura é o primeiro arcano do livro da 

sabedoria denominada Tarot, a carta de número zero! 

Depois dele vem o Mago e a última é o Mundo! Os 

sinais estão todos alem de sua razão, mas em frente 

da loucura.  

O subconsciente não entende lógica. Conversa-se 

com ela por meio de símbolos. É na loucura que 



O Livro de Wabbajack 

81 

 

entramos em contato com o inconsciente. No êxtase a 

loucura se evidencia quando as barreiras são 

quebradas. Os loucos são felizes!  

 

CAPÍTULO IV  

 

A PEDRA PERDIDA DE WABBAJACK  

 

Em uma colina perto de outras colinas encontrou-se 

uma pedra de diamante que estava inscrita nela umas 

palavras estranhas. Depois de anus, quero dizer, anos 

corridos foi decifrada uma boa parte do texto, que 

começava assim:  

“Era uma vez, um lugarzinho no meio do mato, onde 

tinha cheiro de chocolate amargo feito pelas tias da 

escola.Por mais que tentem, jamais saberão de onde 

vem toda confusão? Há diferença entre confusão e 

loucura? Eu suponho que tenha... De onde origina a 

confusão? De uma informação incompleta ou 

errônea. A confusão pode ser feita propositalmente 

ou não. Quando há lacunas, há confusão. E a 

loucura? Bem...”  

Nessa parte houve uma quebra na pedra do diamante 

e o texto se perdeu. Depois o texto se transforma 

rapidamente em uma espécie de propaganda:  

“Obtenha por duas maçãs esta árvore de caqui e 

coma bananas. Te dou um boi se quiser... Não? 

Hmmm. E esses feijões senhora? Você já está 

cansado do seu trabalho? Vire revendedora IKK 

(traduzido como IKK, se lê IKK) agora!!”  
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Ao que parece muita informação foi perdida e os 

pesquisadores ficaram confusos, embora soubessem a 

origem de sua confusão.  

O QUE WABBAJACK DISSE SOBRE SOPAS?  

 

Reza a lenda que Wabbajack na gostava de sopas por 

que destruía o cérebro. Dizia que os ursos polares 

foram os que iniciaram nessa arte. Ofereceram lhe 

uma sopa como cortesia e ele rejeitou. O Lorde 

Daédrico declarou que “sopas são feitas para 

retardados mentais. Somente doentes tomam isso.”  

Agora se permitirem... Vou tomar uma sopa de 

letrinhas.  

 

UM PEQUENO TEXTO SOBRE FRALDAS  

 

Feitas para aparar merda, deveria ser usada pelo 

estado, mas não estou aqui para falar de política. 

Fraldas, esse objeto magnífico do mundo da bosta é 

usado somente por seres humanos. Quem usa caga 

(me aconselharam a mudar “caga” para “defeca”, mas 

quem manda nessa porr@ sou eu) . Dizem que fraldas 

são bons secantes de aparelhos eletrônicos, mas isso é 

quando é usado ou quando é novo? Ninguém 

explicita isso!  

Algumas pessoas deviam usar fraldas na cabeça! Ou 

quando assoam o nariz!  

Na terra de fraudulentos quem faz cagada é rei!  
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CAPÍTULO V  

Este é o quinto capítulo de cinco. O cinco é a 

lei... Tudo resume em cinco, bem às vezes em um, 

mas de fato é verdadeiro e absoluto que qualquer 

coisa relacionado ao cinco está em cinco ou 

envolvido com o cinco. Por isso este é o último 

capítulo final do livro de WABBAJACK.  

Está envolvido, este livro, com o 

discordianismo? Pode ser que sim. Pode ser que não. 

Depende de você, se assim quiser, vai ser. Se Éris é a 

Deusa, a suprema, “Lorda”, só não é a presidenta, 

mas é a rainha de uma concepção fenomenal e de um 

estigma estigmático que existe e não existe ao mesmo 

tempo. Chamamos de confusão. Ela é louca? Não sei. 

Há semelhança entre confusão e loucura? Foi pra isso 

que Wabbajack veio nos oferecer uma sopa de 

sabedoria.  

A loucura vem de um estado mais liberal e 

sem restrição, enquanto que a confusão vem de um 

emaranhado de informações que aparentemente não 

faz sentido. O louco parece não fazer sentido. Nesse 

ponto faz sentido dizer que ambas estão conectados. 

Então Éris e Wabbajack fazem relações sexuais 

sobrenaturais?  

A confusão leva à loucura assim como a 

loucura leva à confusão, pois quem ouve não entende. 

Quem não entende não é maduro suficiente ainda 

para compreender. O que é ser adepto à Éris? O que é 

ser um discordiano? O que é a discórdia? 

Simplesmente uma filosofia de conduta que liberta 

para o impossível. Nesse sentido a liberdade conecta 
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o louco ao caos. Então vemos Éris e Wabbajack 

juntos de novo, provavelmente numa festa com 

bebida alcoólica...  

Entender o mecanismo de um método é a 

chave para a independência. Entender que a loucura 

liberta e rompe barreiras para seguir em frente e que o 

caos é a matéria prima de uma criatividade infinita e 

que a ação leva a criação é entender sobre nada e tudo 

ao mesmo tempo. Sim, escrevi este parágrafo de 

forma confusa de propósito.  

O manifesto da Sociedade Alternativa diz que 

tudo é permitido, uma variação da famosa frase de 

Aleister Crowley: faze o que tu queres pois a de ser 

tudo da lei. Esta se baseia na loucura que é sem 

obstáculos para alcançar a felicidade que pode ser um 

milionário ou um livro de autoajuda.  

No contexto geral a loucura é a fonte da 

criatividade e criar é a manifestação divina que todos 

temos e criar constantemente é sobreviver. O arcano 

zero do Tarot é aquele primeiro que vem. Que inicia. 

Que começa. O arcano despercebido e deixado para 

trás, o que muda, que se adapta!  

Antes de virar mago, deves virar louco. Antes 

de ter o mundo é preciso passar por 21 arcanos! O 

infinito espera todos sem exceção. Alguns levam 

eternidade para chegar.  

Foi debatido sobre conceitos e tentativas de 

mudar a consciência de uma razão de pedra em uma 

mente moldável e flexível igual a argila. Ser um 

compósito a base de fibra de carbono é ser forte, 

resistente à mudanças, mas flexível. Depois volta à 

sua posição original.  



O Livro de Wabbajack 

85 

 

Tudo é permitido. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça.  

Se há tempo de se arrepender, há tempo de 

fazer. O mundo brinca de julgar e comparar as coisas. 

Se há a maldição do Caracinza, eu conto a vocês a 

maldição do Carapretaebrancaquedácinza que disse 

para comparar as coisas. Esse defeito humano de ter 

que ter referência em tudo é que o destrói! Tudo tem 

que comparar. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. È 

essa maldição que criou o preconceito, a 

discriminação, o hábito, a comodidade!  

O louco não tem hábito por ser moldável. Se 

ele quiser parar e começar outro hábito ele consegue. 

Agora uma razão firme e rígida não mudará nunca. E 

mudar é mover, o que diz muitas coisas, como por 

exemplo, criar em movimento é mudar. Início é 

mudar de um ponto para outro. As coisas se deslocam 

por que neste universo NADA é absoluto!  

 

A minha mensagem final é:  
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Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 
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fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se 

quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser 

fazer, faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, 

faça! Se quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se 

quiser fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser 

fazer, faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, 

faça. Se quiser fazer, faça! Se quiser fazer, faça.  

 

DIRETAMENTE DA ORDEM INEXISTENTE 

DO CAOSOISMO QUE SE PARECE COM O 

DISCORDIANISMO E ISSO PORQUE VEIO 

DESTA, MAS NÃO SIGNIFICA QUE É A 

MESMA COISA EMBORA CULTUAMOS A 

MESMA DEUSA E FILOSOFIA, FAZEMOS 

EXATAMENTE A MESMA COISA, COPIAMOS 

A LOGO DO SAGRADO KAOS E A MAÇÃ 

DOURADA, PORÉM FOMOS CRIAITVOS E 

MUDAMOS O NOME DA ORDEM.
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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. Toma 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 

 

PERGAMINHO DE GULIK 

 

Houve em um tempo remoto, um sábio muito sábio. Encontraram um 

pergaminho antigo (Elder Scrolls?) e nele havia uma mensagem tão 

iluminatória que não é qualquer um que consegue ver. A mensagem 

é mais simbólica que alquimia. Ou Homeopatia. ??? 

Esse pergaminho é datado de 200AC, foi encontrado dentro de uma 

pirâmide num local pouco comum: no México. O pergaminho pesa 

cerca de 200gramas e contém dois grandes arquivos. Vamos à ela, a 

interpretação cabe ao leitor. Alguns entendidos de magia hermética 

poderão concluir alguma coisa. Outros em física quântica aplicada, 

mais ou menos. Já os demais verão apenas arbustos voantes ou um 

monte de bosta. Para estes é aconselhado compartilhar e fechar a 

página. 
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Lobo Social 
Incrível como servo olha para seu pai como um senhor descabido. Veste 

uma calça jeans da vegg e depois defeca sobre ela. Alguns achariam mais 

que uma insanidade. O ritual é mais para um cumprimento do que para 

despedida. A roupa fede e deve-se ser retirada. 

As estruturas são feitas por uma mente distorcida. Pensem em que foi feito 

o Universo? Qual foi o molde? O Universo é invertido. É aversão e inverso. 

Tudo que concretizar será diluído. A lei é clara: não pode tocar na bola. 

Vejo apenas lobos Sociais. Esses lobos são comíveis. Comem-se por um dos 

lados possíveis. São comidos quando estão mortos. Ou adormecidos. 

Não deixem que o raio caia no mesmo lugar duas vezes. A probabilidade é 

multiplicada pela raiz de um fator que vai de 1 até 1. Depois triplica. 

Quando triplica, as chances de der errado é maior que a probabilidade de 

sua própria existência. 

 

Sobre o Intimo 
Segurai em você a força. Não deixe extravasar a energia. Se você segura, 

pode explodir e se não conseguir, sujará toda a arte. Depois a vergonha 

invade lhe todo seu ego e então caga todo o resto. 

Depois que o gato suspeitou que sua gata havia um cachorro, ele comeu o 

cachorro. O gato é mais sorrateiro que o cão. O gato tem sete vidas. 

O gato tapa o seu coco. O cão não. O gato lambe sua pata. O cão não. O 

gato cuida de seu rastros. O cão não. O gato é mais inteligente que o cão. 

O gato não obedece. Ele faz. Finge e depois se encosta. O Gato hipnotiza. 

Deixe um prato com arroz e ervas azuir para o gato e sairá com um chá de 

areia. 

Dentro de si há o podre. Mas há o bom também. O podre desce. O Bom 

sobe. O podre sai reto. O Bom sai falado. Às vezes pensado. Mas o podre 

sai sem pensar também. Isso porque não há tempo. 

 

Sobre o tempo 
O tempo é o tempo. A distorção do lugar escuro com o lugar claro. A 

interação do tempo com o lugar escuro e claro gera a união. Essa união 

tem lei. Essa lei é proporcional a sua comunicação. Quanto mais em 

comunicação, mais unido será. A Atração é a lei da comunicação e da 

afinidade. Sabe-se que um antigo senhor de 785 anos não sabia adquirir 

um amor. Mas isso porque ele não se comunicava. Vivia consigo mesmo só.  
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Seu irmão de 783 anos tinha um amor. Mas vivia com seu irmão. Ele amava 

a si mesmo. Depois se uniu ao fogo sagrado. Depois foi refogado. 

O tempo passa. O tempo soa. O tempo tem seu próprio tempo. Esse tempo 

molda-se como cardume de polvo. O tempo oscila com o passado e com o 

tempo. O presente é esquecido. O tempo de trás gira em um grau diferente  

do futuro. Para acessar o futuro basta ficar sentado e sentir sua cavidade 

nasal. O presente é o seu presente. Mas esquecemos de vê-lo. Então pegue-

o antes que te roubem. 

Eu sou o seu tempo diferente. Sou Gulik, aquele viajante do tempo deixando 

essa mensagem para você que vive no meu futuro. Mas você me conhece, 

sabe quem sou porque você é igual à mim. 

Não procure o tempo. Sinta. 

 

 

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 
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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. 

 

Sonhos de Julia 

 

Sonhos são mais que um manto cheio de gases tóxicos. 

São mais que um simples imaginar. São mais do que qualquer 

coisa menor que um inseto do tamanho de um sonho. 

Os sonhos de Julia eram mais do que simples sonhos, 

eram sonhos de Julia. E Julia não sonhava. Ela viajava. Na 

verdade ela via animais em decomposição enquanto os anjos 

comiam sorvete de morango. Os anjos adoram sorvetes e 

morango. Os demônios preferem os de chocolate. 

Por enquanto Julia sonhava com pouca frequência, mas 

quando sonhava imaginava algumas bananas e chocolates para ser 

visitada pelos demônios, enquanto queria mesmo ser visitada 

pelos anjos. 
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Mas o que esperar quando não se quer ao certo o que se 

quer? Acho que uma vastidão de nada e vazios. Cuidado com 

aquele machado, para não servir de lenha aos que querem colocar 

fogo em sua casa. 

Os sonhos são virtudes que apenas seres do universo pode 

fazer. Um sonho é antes de mais nada, uma visão do que 

realmente se quer, além de ser nada e sem sentido. 

Vacas voarem, depois mastigar seus eternos chicletes com 

sabor de chocolate e pedir a oração da santa folha verde para 

emprestar um pouco de marmoraria supimpa dos Deuses da raiz 

quadrada.  

Quando uma raiz quadrada não for cubica, algo de errado 

não está certo. Mas existe  esperança da equação estar errada. E 

quando descobrires que está errada, saberá que você na realidade 

é um sonho vívido, mas não acorde quem está dormindo, as 

pessoas costumam acordar de mau humor... 

 

 

Addendum: 

Laçar os tempos como se fosse uma coisa só é como 

sacudir uma mina de abelhas... Perigosas como farpas, gastando o 

tempo que ainda não resta, é mesmo um absurdo. Mas pare de 

pensar em virtudes e seja virtudes. Um pouco incompreensíveis, 

as palavras dança, como se fosse dançarinas em um palco cheio 

de margarina e manteiga. É sempre um prazer ser corrigido por 

aqueles que realmente podem lhe corrigir. A certeza não é 

absoluta e um ponto de vista é apenas uma noção de grades, mas 

claro... A certeza é bem mais importante do que estar errado. Mas 

errar é o objetivo de uma ameba. Ninguém erra... Todos acertam, 

mas os acertos são diferentes para cada um. Pois cada acerto é 

uma caminho do errado, e cada errado é um caminho do certo. 
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Não existe nada além de especulações até ser vivido e testado, até 

lá tudo é possível, inclusive o impossível e não ver não significa 

que não exista! Enxergue no invisível e verá que está tudo ali, 

inclusive o NADA (UM). 

 

1. Grama são verdes por que as vacas veem tudo verde. 

2. A água é transparente porque você veio dela. 

3. A água não tem gosto porque você é 80% ela. 

4. O mundo não é redonda, é oval, portanto a galinha veio 

depois do OVO!! 

5. O negro é apenas uma ausência... 

6. Ausência é apenas uma não-necessidade. 

7. A Não-Necessidade é apenas uma incompatibilidade. 

8. Incompatibilidade é apenas um Não-Relacionamento. 

9. Não-Relacionamento é apenas uma coisa Não-Pensada. 

 

INSANIDADE  

De Dementia, por Sheogorath. O documento perdido de Willys.  

 

1. Golpe em plena luz de dia. Aquele que observar, verá 

claramente a falsidade. Os olhos mentem. As janelas da alma está 

trincada. Use óculos. Os sons tem cheiro de líquido fecal depois 

do sexo. Se as palavras te surpreendem, imagina fazer.  

2. Se em alguma forma ou de outras suas crenças caem ao chão, é 

porque não havia sustentação. O olhar exprime uma visão 

auditiva. Se caso os membros crescem, precisar de um 

estimulante, ouse cair de bruços. Tranque-se em um caixão e 
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mate-se vivo. Depois ressuscite-te como o seu pastor. As ovelhas 

lhe esperam. Corra!  

3. Mais um recado de loucura. A sintonia faz de você o mestre do 

acaso. A possibilidade existe. Apenas foque a luz nela para que os 

outros enxerguem! Depois use um óculos, pois a luz queima. 

Demasiado é menos que suficiente. Coma coco de porcelana.  

4. Cale-te! As palavras exibem parte de seu ser e é assim que você 

quer que te vejam? Por palavras ? As insanas ordens são absurdas 

quando vejo do meu ponto de vista. Ok! Pegue um coelho e 

exprima ele até ele soltar um suco. Tome-o e abuse sua criança 

interna para que você se culpe.  

5. A morte insana é a caótica ideia de que a barreira foi libertada. 

Acalma-te. Humano! Crê que sou um conselheiro? Olhe para seu 

ego e depois reflita na frente do espelho!  

6. Sheogorath ilumina apenas quem carrega uma lanterna! Apenas 

isso! Se me seguires jamais saberá o seu fim. Há um fim nisso 

tudo? Olhe para o horionte imbecil! Chega! Basta!  

7. Ore para sua mente insana crescer depois da liberdade nua e 

fedorenta! Se ires em busca de um sucesso, então se jogue do 

abismo, mas depois que se jogar não terá mais volta! Cabe ao 

iniciado escolher entre a visão e a cegueira.  

8. E quem disse que ver é uma opção?  

 

ASPIRANTE A LOUCURA  

DE SHEOGORATH  

 

1. Claro que agora por permitir que vossa Vontade se exprima em 

uma insanidade descabida, culpam-me por erros grotescos de 

imprudentes humanos.  
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2. Não há como não dizer pedras em pão de carboidratos.  

3. Caro humano, o não absolutismo destrói o ego que vós 

construístes.  

4. Não, eu não sei se os cavalos rosa pulam que nem uma saracura 

louca.  

5. As árvores gritam por oxigênio enquanto você colhe merda do 

seu cachorro.  

6. Você não tem cachorro? Dog? Hot Dog?  

7. Sim... Sheogorath permitiu que um dos servos ficasse com o 

pônei dele.  

8. Éris desleixada e desatenta permitiu a empregada usar o vestido 

dela e acabou perdendo.  

9. A terra é redonda para pessoas quadradas.  

10. A prosa disso é que não há razão de existência.  

11. Não é temática como nos outros caminhos. Não..  

12. Na verdade é sim: Aspirante a loucura.  

13. Loucura, insanidade e irresponsabilidade são coisas diferentes 

e separadas apenas na posição, pois a natureza é a mesma.  

14. Eu sou Louco, não insano (na maioria das vezes) e tão pouco 

irresponsável.  

15. Eu acho assim.  

16. Você perdeu daquele jeito.  

17. Insanidade foi quando eu concebi o Wabbajack à um mero 

mortal.  

18. Ele era guerreiro, era digno. Mas ele usou de maneira 

ineficiente depois de usar com certa... Glória.  

19. A aleatoriedade é algo divino (pelo queijo parmesão, eu não 

canso de dizer isso).  

20. A criação é a espontaneidade cósmica da Vontade.  
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21. Me lancem em seus véus de vazio.  

22. Entrei no vácuo atrás de um caminhão só para ouvir Black 

Sabbath com o nariz.  

23. Vi borboletas rirem enquanto urinavam um pó amarelo.  

24. Colhei-me bebes sangrando o líquido da vida para honrar a 

união católica que queimou algumas bruxas.  

25. Adoro bruxas.  

26. Alguma Wicca ai? Visite-me aqui no meu recanto em Mania.  

27. Vem até Sheogorath e coma um delicioso queijo mozzarella!  

 
SHEOGORATH – LORD DAÉDRICO DA LOUCURA  

PS.: NÃO ACREDITE NESSE HUMANO. NAQUELE LÁ PODE. 

 

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 que podem escolher qual cor 

vão sair para a festa. 
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As linhas de pensamentos e filosofias ocidentais e orientais 

são claramente diferente. 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. 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 
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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. 



Liber Noctis – Dark Night 
 

100 

 

- 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) 

 

SOBRE A LARVA E A MAÇÃ 

Uma das simbologia mais marcantes no discordianismo é 

sem dúvida a tal história da larva na maçã. Sabemos que uma 

larva em uma goiaba é sinônimo de que ela está podre. Em 

algumas regiões do país é bom para a visão... E em uma maçã? É 

diferente? Não. 

A questão é que se a maçã for dourada, a larva também o 

será. Se uma mação for de ouro (onde se verá isso?) a 

preciosidade dela passará para o que nela está, mesmo que seja 

algo “ruim”. 

A larva se torna especial assim como a maçã e essa é um 

dos maiores mistérios do discordianismo revelado diante de seus 

olhos (não deixem que te roubem...). A larva é o padre bêbado da 

cidade, a prostituta do bairro, o louco varrido, a irmã mais gostosa 

do seu amigo, ele, ela, nós, você... A larva vive em seu lar, que 

neste caso é a maçã. Ela está no local certo (para ela). Os que 

veem de fora olham por uma grade diferente. 

A larva dourada tem sua preciosidade e ela deixa de ser 

uma simples larva. O segredo é que ela é especial pelo local da 

qual ela se encontra. Se a maça for dourada ela também é. Se a 

maçã é especial ela também é.  
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Agora uma outra coisa... Uma maçã seria o feminino de 

maçon? 

 

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 é 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 não são 

tolos... São gênios
5
 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. 

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. 

                                                   
5
 Nem sempre. “Tenho certeza inabalável de que é um erro ter certezas 

inabaláveis” – Principia Discordia. 
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A realidade muda e discordianos tentam mostrar aos irmãos 

postiços essa realidade.  

 

Concepção Ocultista do 
Discordianismo 

O que tem a ver Discordianismo e magia? Talvez se 

começarmos a falarmos de Thelema, Hermes e bruxaria com 

discordianismo, talvez não faria muito sentido, não é? Mas tudo em 

algum sentido é verdadeiro e faz sentido. 

O Discordianismo para mim é uma faceta sutil e discreta de 

Thelema. Calma, já vou explicar. 

Thelema prega você a usar a sua Vontade. Discordianismo 

prega a não regra. No discordianismo visa-se a descontruir cada 

coisa para analisa-lo de uma forma mais íntima. O NonSense é a 

ferramenta para tal. Se as percepções podem ser enganadas, você está 

consciente de que está sendo enganado o todo tempo. Qual a 

validade disso? É que todas as coisas são falsas em algum sentido, 

verdadeiro em algum sentido, irrelevante em algum sentido... Enfim, 

você entendeu. 

Se Magia visa “Soltar o potencial positivo dos seres 

humanos”, pelas palavras de RAW, o discordianismo visa a tirar o 

limite para perceber esse potencial. Ora bolas, o nonsense é a 

propagação de uma ideia!! O que faz uma atitude ou ideia Nonsense? 

As coisas seguem um padrão e quando este padrão é quebrado pode-

nos parecer ser um Nonsense. Imagine uma galinha dirigindo uma 

motocicleta na avenida. E ainda por cima buzina para você sair da 

frente. Essa visão pode ser engraçada e nonsense. Isso por que NÂO 

é comum isso acontecer. Outro nonsense é ver um porco peidando 

leite... 
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Conseguir identificar os limites mentais, ideias e 

pensamentos são um passo na magia e os mecanismos utilizados pela 

magia visam a despertar habilidades internas. Isso por meio da 

fisiologia e pela psique do indivíduo. 

O Discordianismo é uma filosofia baseada em ver todas as 

facetas dos acontecimentos. Desmembrar os fatos e vê-las pelos 

infinitos ângulos. O caos é uma essência do universo presente em 

todos os fatos. Deve-se ter o cuidado de que dar um significado em 

algo não o destrói. Pois alguns poderiam dizer que dar o significado 

para um fnord seria destruí-la. Um fnord não pode ser destruído. A 

existência não está ligada ao fato de observá-la (u seja, não é preciso 

vê-la para ela existir). O significado pessoal deve existir, mas o 

significado de todos os sentidos. 

O caos pode ser o akasha. Talvez essa seja a relação entre o 

discordianismo e a magia, gerando o caos magick. Mas nem todo 

discordiano é mago e nem todo mago do caos é discordiano. 

Todo processo é mental e tentar entender como ela funciona 

é uma forma de usá-la. O discordianismo tenta dar as ferramentas 

para que isso seja possível. No mundo da filosofia, o discordianismo 

seria como uma ferramenta para cortar as fatias da pizza. Depois 

comê-las. A pizza é o fato (seja ela uma ideia, um acontecimento 

cotidiano, um sonho, uma visão, um pensamento...) e a faca, o 

discordianismo. Sua mente é o que come a pizza. Depois da digestão 

você defeca (certo?). O ânus seria o que solta o processo disso tudo. 

É você. O processo todo transforma em atitude e comportamento. 
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QR CODES 

Para você poder acessar o conteúdo desses códigos, você precisará 

de um aplicativo leitor de QR Code instalado em seu celular. 

 

Livro PDF Principia Discordia 

 

Livro Koans Discordianos 
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Le Discordia 
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