
LE DISCORDIA 
PERGAMUS PRIMMAE 

FNORD, A NOVA 
ORDEM 
MUNDIAL 
É absolutamente 
verdade que não há o 
absoluto. Para tal 
criou-se uma trama 
de emaranhada 
consistência de 
conhecimento 
desconhecido pelo 
público. Essa verdade 
que você lerá revelará 
o que tem por trás 
das mais poderosas 
organizações. 
Um pouco da história 
da civilização 
Você já deve ter 
ouvido sobre 
Anunnakis. Se não, 
leia esse textículo. 
A Terra teve uma 
civilização muito 
antiga chama 
Suméria. Lá eles 
escreviam em tábuas 
de argila e os 
arqueólogos de hoje 
encontraram e 
traduziram. Nas 

tábuas de argila havia 
textos e textos 
referenciando deuses 
que vieram dos céus e 
que voavam em 
coisas faiscantes. Seus 
desenhos lembram 
foguetes. 
Esses deuses na 
maioria dos textos são 
uma orla celestial 
onde os protagonistas 
são Enki e Enlil. As 
duas teorias é que 
Enlil criou o jardim 
do Édem e o depois 
Enki criou o 
Homem. A segunda 
teoria é de que Enlil 
criou o jardim e o 
Homem (com H 
maiúsculo) e Enki 
aperfeiçoou. De 
qualquer forma eles 
criaram a raça 
andônica derivada 
dos primatas. 
Enki era geneticista. 
Enlil era comandante 
e administrador. 
Ambos tinham 

conflitos, pois Enlil 
não aceitava a ideia 
de misturar DNA 
(que chamam de 
marca Anunnaki) em 
terráqueos. 
Eles precisaram fazer 
isso porque eles 
vieram para cá em 
busca de ouro 
monoatômico para 
restabelecer o 
ecossistema de 
Nibiru. Os GIGI, 
operários Anunnakis, 
estavam estressados 
por trabalhar sendo 
que poderia ser 
colocado os próprios 
terráqueos para 
trabalhar por eles. O 
problema é que os 
primatas não 
obedeciam ordens e 
não eram inteligentes. 
Assim surgiu a 
necessidade da 
miscigenação. 
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Depois disso 

Os conflitos entre 

Enki e Enlil foram 

demasiado grande 

por causa do 

desenvolvimento 

humano. Eles 

adquiririam depois 

conhecimento 

espirituais e como 

manipular matéria. 

Isso levou 

divergências entre os 

dois levando a 

decisão de “limpar” 

a Terra com 

cataclismo. Isso é 

uma longa história. 

Vou pular para era 

egípcia. 

Era Egípcia 

 Enki ficou com o 

domínio das terras 

onde desenvolveu os 

egípcio. Enki 

ensinou a arte da 

construção (porque 

Enki era mais que 

geneticista, era 

cientista e 

engenheiro). Logo 

depois deixou a 

cargo o seu filho 

Toth para ensinar o 

povo e contruir as 

pirâmides. 

Criou uma sociedade 

secreta denominada 

Sociedade das 

Serpentes, pois Enlil 

estava de olho no 

quanto os humanos 

sabiam do 

conhecimento 

supremo dos 

Anunnakis.  

Toth foi o deus da 

sabedoria para os 

antigos Egipcio. Foi 

Hermes Trismegisto 

que ensinou a arte 

Hermética 

empregada hoje em 

dia nas ordens 

iniciáticas. É dele a 

famosa frase: “O que 

está em cima é o 

mesmo que está 

embaixo”. Com os 

ensinamentos desse 

semideus (sim! Não 

se sabe ao certo se 

foi homem, viveu 

mais que o homem 

comum) três 

iniciados escreveram 

o livro Caibalion que 

ensina os princípios 

herméticos, onde diz 

que o Todo é mente. 
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Anunnakis Hoje 

Hoje em dia há 

especulações de que 

os Anunnakis 

governam a Terra 

sutilmente tendo 

conciliações com os 

grandes governos da 

Terra. Quando 

começou a surgir as 

ordens secretas, 

como a dos 

Illuminatis da 

Bavária, foi a 

intenção de romper 

o domínio da Igreja. 

FNORD foi o termo 

usado pelas 

primeiras ordens 

secretas, muito antes 

dos illuminatis, 

maçonaria, O.T.O, 

etc... 

Não se sabe ao certo 

quanto tempo depois 

da Sociedade das 

Serpentes, mas 

imagina-se que foi 

uma derivação dessa. 

O termo FNORD 

representava a senha 

dos membros para 

filtrar as pessoas. 

Atualmente FNORD 

foi generalizado e 

usado como meme 

tecnológico. O grupo 

discordiano 

originado entre 1958 

e 1960 a partir do 

livro base Principia 

Discórdia usa o 

termo como símbolo 

de zoação 

simbolizando uma 

paródia de 

cumprimento. 

Teoria alternativa 

Há uma suposta 

alternativa de teoria 

onde afirma que 

FNORD é usado 

pelos discordianos 

para desviar a 

atenção do 

verdadeiro grupo. 

Discordianos, 

Illuminatis, Maçons 

e algumas ordens 

iniciáticas, como a 

Golden Dawn, têm 

relações mútuas. 

Nem todas as lojas 

maçônicas fazem 

parte do grupo, mas 

há interesses comuns 

de estabelecimento 

de uma nova ordem 

mundial onde esse 

padrão de domínio 

se rompa. As ideias 

diferentes seriam 

uma forma de 

ampliar as 

possibilidades e a 

criação de pequenos 

grupos seria o passo 

inicial em busca 

dessa nova era. 
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LE DISCORDIA 
PERGAMUS PRIMMAE 

A REUNIÃO 

No ano de 2000 
alguns 
conspiradores 
paparazzi seguiram 
pessoas das mais 
altas esferas da 
sociedade e se 
surpreenderam com 
que viram. Jonh e 
Mike, dois amigos 
fotógrafos, 
jornalistas e 
conspiradores 
conseguiram 
imagens de uma 
suposta reunião  que 
ocorreu na época 
em Londres. Ao que 
parece a reunião 
ocorreu de fato na 
Indonésia. 
Um dos símbolos 
vistos por eles era 
semelhante ao Yin-
yang  com algumas 
modificações. 
Presidentes e 
diretores das mais 
grandes companhias 
do globo se 

reuniram para tratar 
de assuntos 
secretos. Mike 
afirma que naquela 
reunião eles iriam 
determinar uma 
mudança no jogo 
político. Ele não 
sabe afirmar com 
certeza se há algum 
envolvimento com o 
atentado do 11 de 
setembro, mas 
arrisca a declarar 
que não se 
surpreenderia caso 
encontrasse alguma 
prova. 
Jonh morreu em um 
acidente de ônibus 
em 2006 quando ia 
para New York. 
Parentes e amigos 
declararam que ele  
estava indo para se 
encontrar com um 
colega de trabalho 
para fazer uma 
matéria importante. 
Não comentou nada 

sobre o assunto. 
Jonh tinha o 
costume de manter 
diários para caso 
morresse a família 
saber o que estava 
acontecendo, mas 
misteriosamente 
antes de partir 
Marie, mãe de Jonh, 
viu ele queimando 
todos. Ao questionar 
tal ação, Marie 
recebeu um jorro de 
blasfêmias 
costumeiras de Jonh. 
Sem desconfiar de 
nada, deixou-o 
prosseguir. 
Mike supõe que 
Jonh foi assassinado 
devido às fotos que 
ele havia escondido, 
pois naquela noite, 
segundo Mike, cinco 
seguranças 
recolheram suas 
câmeras e apagaram 
todas as fotos.  
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Apenas Jonh, que 

tinha uma câmera 

caseira conseguiu 

salvar três fotografias 

podendo ser 

identificadas nelas o 

rosto de quatro 

presidentes 

importantes no 

cenário político 

global da época. As 

fotos foram perdidas 

com Jonh. 

 

 

DEPOIMENTO 

Meu nome é Jeridir 

Dubahim e sou 

professor 

pesquisador da 

universidade de 

Oklahoma na Índia. 

O LHC (aquele 

aparelho enorme de 

diâmetro de 27 km 

que fica na Europa, o 

acelerador de 

partículas) detectou 

uma partícula 

estranha. Hoje em 

pleno século21 

quando a ciência 

moderna busca 

aplicações de todo 

seu conhecimento 

recente, vemos 

descobertas que nos 

deixam confusos. 

Essa partícula 

apareceu de uma 

colisão entre dois 

próton 

superacelerados com 

eletroímãs poderosos 

(isso é o LHC) e 

“fotografias” então é 

feita e então 

observamos os traços 

de subpartículas. 

Normalmente 

observamos os 

quarks, alguns 

neutrinos, etc. Mas 

dessa vez vimos algo 

além do esperado. 

Não sabemos ao 

certo o que é! As 

partículas devem 

seguir uma linha 

contínua e 

organizada, previstas 

por equações 

matemáticas. Essa 

partícula 

simplesmente fez um 

loop e desapareceu. 

Depois notamos que 

a sua carga energética 

ficou retida no 

equipamento e agora 

todos os 

experimentos até 

agora realizadas têm 

interferência direta.  

Nós a chamamos de 

FNORD pela 

analogia discordiana 

da confusão. O 

nome serve bem para 

seu propósito. A 

partícula causou um 

alvoroço entre os 

físicos teóricos do 

CERN e os 

engenheiros elétricos 

do MIT que vieram 

tentar resolver o 

problema. 
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Meu amigo e colega, 

Stephen Peter (típico 

inglês), disse que 

estaríamos sendo 

punido por Deus por 

estarmos fuçando 

suas coisas como 

crianças curiosas 

(risos). S. Peter é 

físico teórico e 

trabalhou na busca do 

Bóson de Higgs. Sua 

pesquisa é fantástica. 

Seus trabalhos podem 

ser achados no 

Sciencedirect.com. 

FNORD obteve 

bastante atenção 

durante essas três 

semanas (veja bem! 

Eu disse três 

semanas.) Três 

semanas sem trabalho 

é uma dádiva, mas as 

pesquisas ficam 

atrasadas e nossos 

fomentadores não 

querem saber se 

houve uma partícula 

brincalhona que nos 

atrapalhou. 

A partícula foi 

estudada enquanto os 

peritos da 

manutenção (mestres 

e doutores da área de 

engenharia). Ela tem a 

propriedade de 

mutação. Ela aparece 

em três estágios nas 

primeiras 23 

fotografias. No 

primeiro instante ela é 

apenas um neutrino 

qualquer, que não 

interage com 

qualquer matéria. 

Depois ela se 

transforma em um 

fóton (luz, energia) e 

depois disso não 

sabemos o que é. Ela 

não é detectada, mas 

sua presença é sentida 

quando ligamos o 

acelerador. Nas 

fotografias sempre 

vemos os traços de 

loop dela. É para ela 

sair de lá, pois a 

energia que foi usada 

para gerá-la foi muito 

maior que estamos 

usando. 

Alguns físicos 

atômicos estão 

pensando em escrever 

artigos sobre a 

partícula. Isso que é 

tirar aproveito de um 

problema. Teorizam 

uma possível nova 

classe de partícula que 

pode fazer a interação 

entre matéria e anti-

matéria. Poderia isso 

impedir a aniquilação 

mútua delas e assim 

armazenar 

antimatéria. Poderia 

ser uma fonte 

inesgotável de 

energia. 

Se FNORD veio para 

causar problemas, 

pode ser que veio 

para salvar as cabeças 

de muitos cientistas 

que não sabem o que 

inventar para 

conseguir 

continuando a 

trabalhar. 
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LE DISCORDIA 
PERGAMUS PRIMMAE 

SOBRE PAPAS 

POEE 

NOTA: Este 

documento é um 

documento 

documentado pela 

real e virtual real 

realidade da 

Sociedade Fnordiana 

Discordiana liberada 

pelo acordo de 

número 

3.4587.669.800 da 

estrela Sirius e pela 

ordem de nº5 do 

Conselho Espacial 

Intergaláctico 

Transpessoal 

Anunnaki (CEITA). 

  

Sobre Papa POEE 

nada se sabe. Nada 

se saberá. Nada de 

nadar. Nada por 

nada é nada de nada. 

Nada vem do nada. 

Só um nadador sabe 

nadar. Sobre papas 

foi deferido em 1959 

no Principia 

Discórdia, o 

primeiro livro sacro 

depois do ante-

primeiro livro que se 

perdeu na antiga 

Suméria.  

O que não se sabe 

sobre papas POEE é 

que eles são 

indivíduos secretos 

da CIA e da Whoop. 

As organizações 

federativas do Globo 

terrestre em conjunto 

com os parceiros 

intergaláctico 

contribuem para a 

evolução tecnológica, 

mental e espiritual 

das criaturas da 

Terra. 

A POEE criada na 

Suméria como um 

guia da palavra e 

escriba das tábuas 

argilosas, foram os 

primeiros a ensinar a 

palavra. 

Depois de passar 

pelas Eras, desde os 

egípcios, gregos, 

Babilônicos, 

Europeus, Indianos, 

Chineses, Maçons e 

Illuminatis, se perdeu 

a real função do Papa 

POEE. Hoje a 

desordem 

estabelecida vem 

proporcionando mais 

que uma mera 

desordem por parte 

dos Polipadres. 

 

=>=>=> 
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Com a revelação em 

1959 aos pioneiros e 

fundadores da 

Sociedade 

Discordiana 

Moderna no século 

20 do segundo 

milênio, muitos 

membros se 

tornaram membros e 

filiados filiais para a 

sociedade que vem 

crescendo num 

ritmo crescente. 

A ordem de 

liberação da 

reveladora palavra 

FNORD surgiu 

somente no século 

passado com a 

restrita ordem do 

Conselho 

Intergaláctico depois 

do Sistema 

Internacional de 

Unidades executar a 

universalização  da 

unidade de massa. 

Os  Papas POEE até 

o anos de 1700 tinha 

por obrigação 

proclamar a palavra 

e também de ter 5 

filhos com cinco 

mulheres diferentes. 

Entrar em contato 

com vida 

extraterrestre, pintar 

quadros famosos e 

criar tecnologias 

inovadoras. Os que 

assim não queriam 

fazer eram 

queimados em uma 

fogueira. 

Temos um exemplo 

de Papa POEE do 

século 17 o 

reverendo Gorila 

Dançante, também 

conhecido por 

Galileu Galilei. Por 

questões políticas 

extraterrenas, foi 

clausurado em uma 

jaula até a morte por 

desrespeitar a 

desordem 

Discordiana. 

Outro grande Papa 

POEE que temos 

muito orgulho e 

preconceito, foi o 

reverendo JK, o 

comedor de ovelhas, 

também conhecido 

como Leonardo da 

Vince. Esse papa 

ganhou diversas 

medalhas. Era 

engenheiro do 

CEITA e trabalhava 

para um projeto 

Anunnaki e para a 

desordem 

Discordiana. 

Diversos quadros 

seus tem escondido a 

palavra e a confusão. 

Aos 35 anos de 

idade ganhou a 

medalha de algodão 

por suas ações. 

Hoje existem exatos 

489 papas POEE 

espalhados pelo 

globo. 

 

        =======  
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Outro grande Papa 

POEE que temos 

muito orgulho e 

preconceito, foi o 

reverendo JK, o 

comedor de ovelhas, 

também conhecido 

como Leonardo da 

Vince. Esse papa 

ganhou diversas 

medalhas. Era 

engenheiro do 

CEITA e trabalhava 

para um projeto 

Anunnaki e para a 

desordem 

Discordiana. 

Diversos quadros 

seus tem escondido a 

palavra e a confusão. 

Aos 35 anos de idade 

ganhou a medalha de 

algodão por suas 

ações. 

Hoje existem exatos 

489 papas POEE 

espalhados pelo 

globo. 
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Depois de muitas 

pesquisas, os professores 

do Instituto de Pesquisa 

Histórica (H.P.I, 

Universidade de 

Cambridge) junatamente 

com o Instituto 

Tecnológico de 

Pesquisas Aeroespacial 

(Universidade de 

ForkCity) descobriram 

em uma cova na Síria 

duas tábuas de argila 

datadas de 6520 anos 

A.C. 

As tábuas foram 

traduzidas do sumério 

cuneiforme e os 

pesquisadores se 

surpreenderam ao 

descobrir o  que 

continha naquelas 

tábuas aparentemente 

inocentes. A descoberta 

das tábuas por  si só já é 

um grande marco para a 

arqueologia. 

O professor Mark 

Zureiman (HPI) disse 

para a revista local que 

quando acharam as 

tábuas “todos festejaram 

em tom de crianças 

quando ganham um 

brinquedo novo dos 

padrinhos”. 

As tábuas escritas na 

frente e verso conta mais 

sobre a possível origem 

da espécie humana e 

sobre a tecnologia já 

dominada pelo Homem 

há 8000 anos. 

Levou cerca de 6 meses 

para as análises de 

datação e mais 12 meses 

para a conclusão das 

traduções. O texto 

abaixo é o que a o jornal 

londrino publicou 

quando houve a 

descoberta em 2014. 

 

“Nove eram os astros 

que aqui circundam o 

grande globo de fogo. 

Jamais pensaríamos  o 

propósito dessas gigantes 

se não fosse por suas 

forças de puxar uns aos 

outros facilitando a 

entrada e saída de 

nossos visitantes” 

  

Os professores são 

comedidos a afirmar o  

que os ufólogos 

declaram como “a clara 

informação de que 

nossos irmão espaciais 

estiveram aqui”. 

O professor Jaime 

Juikov disse que as 

tábuas afirmam  que 

houve um visitante, mas 

que em nenhum 

momento aponta a 

localização de onde 

vieram. Afirma ainda 

que tem nada haver com 

as tábuas Sumérias, mas 

entra em contradição 

quando o colega de 

pesquisa Zurik Hortma 

diz que “a análise 

química dessas tábuas 

são idênticas ás que 

Zecharia traduziu. O 

percentual de 

semelhança das análises 

de composição chegam 

a ser 98%.” 
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No verso da tábua 

dois um texto no 

mínimo curioso: 

“E foi para o 

domínio de um povo 

menos sóbrio que 

viemos. Ensinar a 

lavrar não era mais 

preciso, era 

necessário ensinar os 

porquês da Terra. 

Aqui estamos para 

ensinar e dominar a 

espécie animal para 

sair das árvores. 

Fomos perseguidos 

por nossos 

semelhantes, mas 

estamos aqui e aqui 

permaneceremos até 

o fim dos fins. 

Observamos os 

passos curtos desses 

animais corrigimos 

seus traços espiral 

para que pudessem 

caminhar por suas 

próprias pernas. O 

dez foi o que 

arrumou o três. O 

dez vem de trinta. 

Dar conselhos foi o 

objetivo. Aquele que 

constrói também 

destrói” 

 

RELEITURA 

DISCORDIANA 

O planeta passa por conturbadas 

mudanças de líderes. De um lado 

os Humanos tentando pegar o 

poder do planeta e do outro lado 

os extraterrestres querendo 

manter-se no poder. Quem é mais 

preparado é uma questão que 

deve ser discutida. Os alienígenas 

governam o planeta desde a época 

suméria e os humanos desde 1800 

possuem o pensamento que estão 

maduros o suficiente para 

comandar a bagaça. 

O discordianismo pode estar 

envolvido (certamente) com um 

desses grupos, com o extraterreno.  

 

 

 

 

Criado entre 1958-1960 quando 

dois indivíduos americanos 

receberam uma visão. Depois de 

muito esforço e estudo por parte 

de ninguém, concluiu-se uma 

releitura das passagens do 

Princípia Discordia (P.D) e a 

especulação é de que Éris é uma 

criatura extraterrestre e que o 

Discordianismo sendo assim 

relacionado aos Alienígenas. A 

origem visa buscar uma concepção 

de filosofia para a humanidade 

imposta por Anunnakis com 

objetivo de forjar uma nova ordem 

mundial para neutralizar os tão 

conhecidos Illuminatis. 
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Releitura Discordiana da Origem 

do Discordianismo 

No texto do boliche, notem a 

referencia espacial. Sempre 

referenciando o espaço, quando 

fala sobre o satélite Sputnik e a luz 

ofuscante igual a Super Nova. O 

macaco contendo cinco pernas não 

é originário da Terra. Será uma 

criatura de outro planeta? De 

onde? 

Uma referencia clara de que os 

illumiatis não alcançaram o poder 

terreno está contido em uma 

passagem no próprio P.D. 

“5.Verdadeiramente,em verdade 

eu lhe digo,que nem mesmo 

todos os Sinistros Mestres dos 

Bávaros 

Illuminati,trabalhando juntos em 

multidões,conseguiriam 

abraçar a terra com tribulações 

como eles dizem a tu em 

seus avisos sem base alguma.”  Pag 

00069 

  

O trecho é do Capítulo 1 

EPISTOLA PARA OS 

PARANOICOS do Lord Omar 

Ali diz que os “[..] nem mesmo [..] 

illuminati, trabalhando junto com a 

multidão, conseguiram abraçar a 

terra” tratando do domínio global. 

O P.D relaciona-se bem com 

Illuminatis para desviar a atenção 

dos mesmos. Como se sabe, a carta 

dos Bavários NÃO era para ser 

publicado no Princípia. A menção 

de um  sonho de Kull seria 

realizado depois de 20000 anos. 

Seria o domínio global? 

Certamente seria a fase dos 

humanos governarem o planeta. 

Uma consternação pertinente é a 

menção do estabelecimento da 

Ordem ( primária) há 18000 anos 

em Atlantis. Os Anunnakis 

estiveram por aqui mais ou menos 

na mesma época. Em 1776 surgiu o 

Illuminati Bavário (uma variação 

do antigo illuminati). Seria esse 

ponto o início do conflito, da qual 

os extraterrestres governavam a 

Terra e os humanos decidiram 

desfilar-se desse grupo para obter o 

governo mundial? 

  

Outra referencia espacial cósmica é 

a frase contida no P.D 

“POEE é uma ponte de PEIXES 

para AQUARIUS.” 

Peixes e Aquarius é mais que 

signos astrológicos, são marcos 

espaciais que definem um espaço 

no cosmo. Seria um mapa da 

localização extraterrena? E como se 

relacionam com POEE? 

Seriam os Anunnakis de Sirius 

realmente? Teriam mais do que 

uma raça governante em nosso 

planeta? De fato há muitas 

evidencias entre Discordianismo, 

nova ordem mundial, Alienígena e 

os Illuminatis da Bavária. A 

questão toda é: quem está certo? 

 

FIM 

*** 
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