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Eles querem
dominar o Mundo!

ZEN
Que porr@ é essa de
Zen
na Discórdia?

#2

Saiba mais e
entenda menos
sobre o
Discordianismo
na terra da Vodka

Narcisa é a

DEUSA ÉRIS???
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PROMOÇÃO

Nave espacial 2  X6 capacidade para

650 tripulantes com arcondicionado.

IPVA pago.

Velocidade Max: 1/5 da velocidade da

Luz

Rendimento de Hidrogênio: 25000 %

Interprise com mega Tubão fashion

Lança raios, ambiente climatizado entre

outras coisas legais.

Velocidade Max: 1/8 da velocidade da

luz

Rendimento de Hidrogênio: 10000%

Vem com a série de Stars Wars

completa

Nave modelo Golfinho

Capacidade para 250 tripulantes

Velocidade Max: 1//7 da velocidade da

Luz

Novo modelo da montadora Sirius XP

Satélite com capacidade de 5 tripulantes (se for russos

cabe 3).

Painel solar embutido e vem com acopladores de carga

automatizados.

Velocidade Max: 15000 km/h

Banheiro e cama de dormir modelo soviético

For
ce 2-X

6
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As naves estão certificadas pela comissão da Galáxia

Nibiruiana do Universo de Pandora.

Todas as marcas aqui apresentadas possuem registro em

Uversa

Nenhuma imagem é mera ilustração

Requer a carteira InterCosmica
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PROMOÇÃO

Satélite com capacidade de 5 tripulantes (se for russos

cabe 3).

Painel solar embutido e vem com acopladores de carga

automatizados.

Velocidade Max: 15000 km/h

Banheiro e cama de dormir modelo soviético

sat
elit

e
sov
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Material
reciclado.
Para diminuir o
lixo espacial, a
NASA está com a
campanha adote um
ônibus.
Com a adoção de um ônibus
espacial, você recebe de brinde
um panfleto

Material cerâmico alta temperatura

Ônibus Espacial da
NASA

Satélite Soviético que foi ao

espaço na década de 1960 agora

está de cara nova!

O relençamento pela companhia

trará uma repaginação das

antenas e novos materiais, que

durrão mais quando colidir com o

lixo espacial.

Satélite espião com módulo Lunar
embutido.
Projetado para quem quer buscar
informações secretas e assistir
pornô

Painel solar
Material sofisticado
Limpa fácil

xx--11 2266

ss pp uu tt nn ii kk

O universo está se

interGalaxiando com as novas

medidas da Comissão

Intergaláctica de Uversa,

Universo mais próximo do

Sistema de Satânia.

Para adquirir a sua frota, basta

acessar o Banco Mundial

Burocrático e ler o documento de

número X

Não acredite naquilo que você lê
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É complicado expliar o que é o
Discordianismo.
Já é difíci l entender, imagina explicar.
Mas para isso que Le Discordia veio, para tentar
explicar alguns conceitos, símbolos e talvez
conseguir cachorro quente de graça.
Le Discordia é o Discordianismo para Leigos

Disponível para Download aqui

Se você não viu a primeira edição dessa e-Zine discordiana,

não deixe de ver!

Talvez encontre os segredos do universo, ou talvez não.

De qualquer maneira, cachorros sabem falar latim.

Clique na figura da capa para acessar a revista online

Licença Creative Commons

LLIIVVRRAARRIIAA FFNNOORRDD

Caso tenha algum material para divulgar, basta mandar um

e-mail (ou inteiro) para

sociedadefnordianadiscordiana@gmail .com com assunto

LIVRARIA FNORD

L

https://error23fnord.wordpress.com/2017/01/15/koans-discordianos-um-guia-aos-misterios-zen-da-discordia-download/
https://error23fnord.files.wordpress.com/2016/03/le-discordia.pdf
https://issuu.com/fnordn/docs/error_23_ed_1
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Vem sendo discutido que o
Discordianismo é o novo Zen.
Mas o que é o Zen? Quando
um monge perguntou o que
era o Zen ele recebeu como
resposta uma paulada na
cabeça.
O Zen possui cinco escolas e
uma delas é o Rinzai, criada
por Rinzai Gigen (? - 866 A.C)
conhecido pela prática de
Koan como forma de
introspecção. A prática de
Koans foi revivida por Hakuin
Ekaku (1 686-1 769) muito
tempo depois levando a
escola Rinzai para o Japão.
Hakuin também é o autor do
famoso Koan praticado no
Discordianismo: “Qual o som
da palma de uma mão só?”.

Koans são afirmações ou
diálogos com aspectos
absurdos, nonsense e
aparentemente paradoxais.
Por esse carácter o
conhecimento contido em um
Koan não pode ser acessado
pela razão ou pela mente
ordinária, que conhecemos
por mente analítica.
O Zen possui muitas formas
de manifestações e o Zen

ianismo

Discordianismo é a
nova forma de
manifestação Zen. O
Zen Discordianismo não
possui templo, não tem
taxas para pagar, apenas
procura se manifestar e
refletir acerca do Caos, a
i luminação original, nossa
natureza de origem
(Metaclysmia).
A introdução do Zen no
Ocidente se deu em meados
do século 1 9 e popularizado
nos na metade do século 20
por D.T Suzuki (aquela moto
da hora).
O Zen, em especial o Rinzai,
é incorporado no Principia
Discordia junto com outras
sabedorias orientais voltadas
ao Caos, Absurdismo e
Humor. O Zen começa fazer
parte do que seria chamado
de Discordianismo.
Tendo o Discordianismo
instaurado, surge o Zenarchy,
um modo prático do Zen na
Sociedade como

comportamento: o não-
combatente, o não-político, o
não-participativo aproximando
á anarquia com intenção de
atingir o estudante de Sírius.
Eu gostei dos Koans que tem
no final desse livro.

Após o Zenarchy, quase uma
década depois, surge o Chao
Te Ching, baseado no Tao Te
Ching de Lao Tzu. De fato o
Chao de Te Ching também é
do Lao Tzu, com participação
da Deusa Éris inspirando
Cramulus e LMNO a
material izar essa linda
Sabedoria.
E depois de alguns anos em
meados da segunda década,

ZEN
Discord



7Error 23
e-Zine

31 83 YOLD

ianismo

do primeiro século do
segundo milênio, surge então
esta obra que serve como
continuação do modo Rinzai
Zen Discordiano. A
compilação de Koans na sua
maior parte praticado dentro
do Discordianismo Zen (o Zen
Discordianismo).

ZEN
Discord

O Chao Te Ching foi
escrito por Cramulus
e seu amigo LMNO
em 2011 . O Chao
Te Ching surgiu
quando Lao Tzu
(ou Lao Tsé) na
pós morte ia se
encontrar com
Confúcio que
acabara de conseguir a
primeira temporada de Lost
em DVD, encontrou sem
querer a Deusa Grega da
Discórdia, Confusão,
Burocracia, Caos e outras
cositas más. Ele deixou
Confucio e foi conversar com
a Deusa.

Assim surgiu um livro
que “imita” o Tao Te
Ching de Lao Tsé,
abordando sobre
o Cao
Sagrado.O Cao
Sagrado
representa o
caos puro, da
qual dele surge a

Ordem
(representado pelo

pentágono) e a Desordem
(representado pela maçã
dourada). Da Ordem
podemos tirar a Ordem
Criativa e a Ordem
Destrutiva, valendo o mesmo
para a desordem.

Escreva o ensaio mais
longo e mais sábio
E ninguém terá tempo
para lêlo

The Chao Te Ching – Cap 9
Você pode

adquirir este

l ivro físico

cl icando na

figura ao lado.

O Chao Te

Ching também

está disponível

em PDF.

Basta tocar o

"vazio"

http://www.lulu.com/product/paperback/the-chao-te-ching/18759432
http://www.principiadiscordia.com/downloads/Chao-te-Ching.pdf
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Você certamente (ou não)
deve ter l ido o Principia
Discordia e ter percebido que
há um hino: O Hino Erisiano.
este hino está contido na
página 0001 9 e foi
musical izado pelo autor que
vós escreve.

Aqui tentarei ensinar a tocar
essa musica. . .

Você pode fazer a sua própria
versão também.

UUSSIICCAALLIIDDAADDEE
IINNCCOOEERREENNTTEEM

O tom é em E (ou em A.. . )

Os acordes são na
sequencia:

Em
C
D
A

Cada frase pula um acorde.

Portanto fica:

Em
Avante soldado cristão

C
Avante monges budistas

D A
Avante fi lhos do islã

No término da frase vai pra A
(lá maior).

depois volta em Em, C, D e A
no quando fala "disputa"

Para a próxima parte, faz um
zig-zag nas notas:

Em G Em C Em
Da Dis-cór-di i iaaaaa

No "Yah- yaha, yah, yah

você vai pra D (ré maior) e D9
e termina em Em
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UUSSIICCAALLIIDDAADDEE
IINNCCOOEERREENNTTEE
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os gatos
conseguiram reduzir
em 74% o índice de
suicídio nos países
nórdicos, além de
contribuir para que
83% dos
relacionamentos em
crise fossem
novamente
estabilizados — uma
vez que algumas das
fotos são tão bonitas
que deixam
namorados e
namoradas sem
vontade de brigar.

Erro 404

Assim como os piores
venenos estão nos menores
frascos, tudo que é belo é
perigoso. . . Isso é mais que
verdade para um animal que
está tomando o domínio
mundial bem na frente do seu
nariz enqunto acham eles
l indos e fofinhos. Estou
falando dos bichanos.

Gatos planejam o domínio do
planeta Terra há milênio. Eles
estvam por trás dos grandes
impérios do Egito e eram
adorados como deuses.
Alguns suspeitam que os
próprios gatos eram quem
governava o Egito ha 2500
anos.

Hoje em dia cogita-se uma
guerra ferrenha entre caninos
e bichanos, mas isso é
apenas uma face esfacelada

da verdadeira guerra. A
guerra dos gatos são contra
os Humanos.

Enquanto você acha que eles
dormem o dia inteiro, estão
na verdade planejando cada
passo para dominar a Terra
que hoje está nas mãos dos
Humanos.

Eles usam uma estratégia
vinda de outro planeta, que é
ser bem visto e fazer com que
os seus "escravos" não
percebam que estão
escravizados. Os gatos já

conseguiram ser amados.
Quem ousa fazer algum mal à
eles? É quase impossível. .
Usam a hipnose avançada
que os Greys usam há
tempos.

Existe uma teoria de quue os
Greys aprenderam com os
bichanos.

Não se sabe ao certo de onde
os gatos vieram, mas
certamente não são
terrestres.

Eles meditam fingindo que
dormem, são ágeis,
indomáveis e mestres nas
artes da camuflagem. Sem
contar que são quase
invencíveis, possuindo 7
vidas, segundo o dito popular.

Porém podem ter muito mais
do que 7 vidas.

DOMÍNIO BICHANO

https://www.tecmundo.com.br/erro-404/51580-erro-404-illuminati-os-gatos-e-que-vao-dominar-o-mundo-.htm
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ONDE ELES JÁ
DOMINAM?

Eles já estão em todos os
Lugares. . .

Estão nas casas dos
humanos, nas ruas, nas
redes sociais em capas de
revistas e estampados nas
camisas.

Não tem como não notarmos
sua presença.

É muito fácil encontrar
memess de gatos na internet.

Estão nas grandes
corporações, nos governos e
em muitos outros meios.

Enquanto achamos que eles
nada fazem, na verdade eles
atuam influenciando

humanos. Eles não fazem o
trabalho sujo, eles planejam e
manipulam outras criaturas
vivas para executarem.

Há rumores de que havia
sido postado no instagram um
infográfico sobre o domínio
dos gatos, revelando
segredos ocultos dos gatos. A
Sociedade Dos Felinos
orderam para que a dona do
aplicativo retirasse
imediatamente o infográfico e
não há hoje nenhum vestígio
desse infográfico.

Não se sabe ao certo qual o
conteúdo do infoográfico para
que fosse banido no
aplicativo.

GATOS SÃO
ILLUMINATI?

A história dos I l luminati ferve
no imaginário das pessoas,
principalmente depois de
RAW (Robert Anton Wilson)
começou a alimentar
consPirações verdadeiras.
Porém todo mundo só lembra
do Dan Brown.

Gatos sempre estiveram
contatos com os I l luminati .
Muitos I l luminats famosos
exibem em quadros seus
gatos de estimação.

Em algumas culturas os gatos
possuiam um papel muito
além do que animais de
estimação. Os grãos mestres
da loja quando precisavam
tomar uma deisão imparcial,
deixava a missão para os
gatos. Colocavam dois ou
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três grupos de pessoas em
uma sala gigante e deixava
que o gato decidisse qual
medida deveria ser tomado.

Os gatos vieram
influenciando a sociedade de
forma direta. Pode-se dizer
que os próprios gatos são
considerados I l luminati , com
direito a honraria e status.

Gato de Schrodinger
e do País das

Maravilhas
Alguns secredos reveladores
foram exibidos de forma suti l .
Você pode se lembrar do
Gato de Alice no País das
Maravilhas. Estereótipo de
Gatos vindos de Órion. . . São
sagazes, malucos e
endiabrados. São psicopatas
assumidos.

Schrodinger tentou matar o
chefe dos bichanos com uma
caixa quântica, mas falhou.
Após o intento uma facção de
gatos felpudos invadiram a
casa do físico e o trocou por
um Gato disfarçado.
Viveu sem ninguém perceber
a mudança até a suposta
morte do físico.

Um dos maiores segredos
que já foi revelado por toda a
humanidade, sobre os gatos,
foi dada por um Discoordiano
Ucraniano!

Como não pude ver
isso? A resposta
do, talvez, maior
mistério de todo
o mundo! Por
que raios os
Gatos querem
Dominar o
Mundo?

Foi durante a confecção
dessa reportagem policial
I l luminati Discordiana que a
Deusa deu a resposta!

O print do que ele disse está
na imagem logo abaixo.

Você já notou o nome da
nossa Galáxia?!
Ela se chama Milk Way! Via

Láctea! LEITE!!

E Gatos adoram
LEITE!

Eita Porr@.. .
Como nunca
percebemos isso?
Por isso Eles

querem dominar o
mundo e depois a

Galáxia e depois o Universo e
então A DIMENSÃO!

Pela Deusa. . Alguém nos
acude.

URGENTE!

Sim! Skidoo tem a mesma órbita que Nibi iru (eu espero). Hmm.. Você

percebe o boom tecnológico dos últimos 50 anos? Isso tudo vai para a

singularidade tecnológica. A gente acha (ou talvez seja eu) que isso

significa que nós devemos estar prontos para o breve Mundo das Guerras

Mundiais contra a porra da Galáxia de Andrômedra. Isso é do por que eu

espero que Nibiru exista, aquelas milhares de raças intel igêntes existem,

isso é a razão de Gatos existirem. Nós precisamos PROTEGER nossa

Via Láctea, nossa amada, l inda casa. . . Contra a ganância dos

saqueadores de Andrômeda! Voce pode pensar que Andrômeda segue

longe da gente, isso é MENTIRA! Claro que eles possuem máquinas do

tempo. Nosso governo mantém isso em segredo, mas eu sei, essa guerra

vai ultrapassar todos os limites. LEMBRE da história de Soljah! Lembre

que aquela Galáxia de Andrômeda fascista vai chegar as 5:23 da manhã

e VOCÊ (ou eu) precisa entender rapidamente que toda nossa gente, que

nós somos uma única alma. Isso não é sobre isso. NÓS somos UM, mas

eles são - UM UTRO ALGUÉM que mesmo diferente um dos outros, i kak

vi ujye uspiely zayeti, syegadnya noi razun nye blyeshyett

adyekvatnostiyo . . . NóS chutaremos a bunda deles primeiro se nós

preocuparmos o suficiente para agarrar a responsabil idade pra essa

merda toda! ! ! ! !

RATOS COMEM BANANA
Cortesia P O E E
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Parece estranho, mas não é.
Na Rússia o Discordianismo e
os “Bronys” possuem uma
relação bem íntima.

Bronys são fãs de My Little
Pony (MLP). Quando estava
em busca de discordianos
russos me deparei
primeiramente com os fãs de
MLP. O cartoon é muito
famoso por lá e os jovens que
assistem acabaram
descobrindo os caminhos da
Discórdia juntamente com um
dos personagens de MLP:
Discórdia.

Eles fazem um paralelo entre
o discordianismo e MLP com
os dois arquétipos: Deusa
Éris e a pônei “Discórdia”.

Essenciamente eles são
quietos e suas ações são

iguais em todo o resto da
cultura discordiana,
acontecendo na internet.

Como no Brasil , há suas
criações de mitos e contos.
Tem um site da qual pode ser
encontrado contos de pôneis.
Isso soa esquisito para a
maioria dos russos (dentro e
fora do discordianismo),
portanto percebe-se que o
círculo dos Bronys é um
subgrupo da discórdia russa,
uma cabala própria, mesmo
que eles não se
autodenominem cabala,
porque eles não costumam se
encontrar. Eles apenas
conversam entre si via
internet.
O site que possui contos dos
pôneis está todo em russo
(óbvio), mas se você traduzir
dá de entender um pouco,

mesmo que o translate não
consiga traduzir algumas
(muitas) palavras.

“We do not have a
community. At least, I do not
know. Some of
Diskordariantsev
communicate "brony", as is a
large community, and it has a
lot to do.” – Disse Fnord
numa conversa pelo VK.

“As I understand it , the
relationship between
Diskordarianstvom and
ponies in Russia is strong .
The one from whom I learned
of Discordia - "brony", I -
"brony", many of my friends -
diskordariantsev - also watch
My Little Pony .

And yet , there is Eris - rule
63 Discord .” Disse fnord no
VK,

PALAVRAS CHAVES
FUNDAMENTAIS PARA

ENCONTRAR MATERIAL DA
DISCÓRDIA RUSSA

Священное Хао = Cao sagrado

(svyashshnaye rao)

1искордарианцев = Discordian ismo
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Embora no primeiro contato
os Bronys foram a porta de
entrada, acabei descobrindo
que existe um outro tipo de
discordianismo. Encontrei até
uma comunidade “secreta”
dos discordianos russos:
discordium.ru
Num primeiro momento não
conseguia entrar lá por que
teria que possuir uma senha.
Essa senha é adquirida por
um membro que já está la
dentro. Você teria que ser
convidado.
Levou muito tempo até
conseguir o tal convite e
entrar lá.
Embora estando lá, os
contatos era mais frequente
pelo VK, com discordianos
mais parecidos com o
tradicional leitores de RAW,
Aliens Conspirance, etc. . .
Estes não gostam muito de
pôneis. Mas adoram uma
bizarrice. Embora tenham
canecas de estampa de
pôneis, argumentam que não
assistem MLP.
Eu queria uma caneca
dessas também.

[Eu] Qual o seu sorvete favorito?
[Ele] Pistache com baunilha

[Eu] Qual é o seu número favorito?
[Ele] 27. Não 23 kkkk

[Eu] FAKE DISCORDIAN - Donald Trump (risos)

[Ele] = kkkkk Havia muito 23 na minha vida.
Preciso relaxar desse número

[Eu] Existem muitos fatos que ligam os gatos à dominação do
universo.
O que você acha dos gatos?

[Ele] Eu acredito no egípcio antigo nessa questão
Gatos são de Orion também
Como nós somos
Mas eu não amo gatos
Mas eu sou um gato em um corpo humano
Meu comportamento é absolutamente semelhante a eles e isso é
que eu não gosto deles
Eu entendo o que o crud são gatos
E eu não tenho que me masturbar na banheira
Estou me aquecendo
Porque está fodidamente frio lá fora
Porque eu vivo em um reino dos anões do norte irritado, você
sabe

[Eu] Os gatos são I l luminati? I l lumicats . . .
[Ele] Eu acho que parte deles
Parte de I l luminatti são gatos dentro

UMA ENTREVISTA COM MAO INGIBITOR

Mao Ingibitor é um Discordiano Russo

porra loka que mantive contato pelo VK

23$

Eu ia colocar uma piada
aqui...
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[Eu] Unicórnios existem?
[Ele] Não. Noé esqueceu de colocar um par de Unicórnio no
barco.
[Eu] Na verdade ele colocou . . . Mas um era João e outro era
Ricardo.
[Ele] (emoji de risada)

[Eu] Como você encontrou a Deusa? E o que fez com ela
quando a encontrou?
[Ele] Eu bati punheta por 23 noites sem parar e então me
debrucei sobre os peito dela
E eu nunca a perdi para encontrar
Eu não era eu antes de conhecê-la

[Eu] A Rússia é mundialmente reconhecida como o país mais
louco do planeta (sem ofensa). Eu diria engraçado. O que faz
com que nós não acreditemos que todos os Russos são na
verdade discordianos e os soviéticos criaram o
discordianismo?
[Ele] Nenhum, Soviéticos são uns canalhas
Discordianismo é somente entre erisianos
Nenhum de nós é soviético
Só anarquistas, eu quero dizer
Kkkkkkkkkkkkkk

(Os soviéticos eram anarquistas em tempos anteriores
E foram uma boa tendência e marca
Então eles se tornaram uma merda
Após 5-1 0 anos
Sovieticos na Rússia eu digo)

[Eu] Gostaria também de perguntar o que é o discordianismo
para você, o que você normalmente faz e qual é o futuro do
Discordianismo da Rússia.
[Ele]Gasto o discordianismo nas mentes das pessoas. Eles
não precisam entender. E eu não me importo com o futuro do
discordianismo na Rússia. Faze o que tu queres.

A entrevista se encerrou aqui e então fomos beber vodka cada
um em seu túnel de realidade. Na real ele não gosta de Vodka
e eu fui dormir depois da entrevista.

A ORIGEM DO
DISCORDIANISMO NA

RÚSSIA?

Na real ninguém sabe como o
Discordianismo surgiu por lá. Pelo
menos não encontrei ninguém
que soubesse. Eles possuem o
Principia Discordia na língua
deles... Mas ninguém sabe dizer
quem traduziu a poh@ do livro.

Talvez eu deva investigar o livro
de cabo a rabo em busca de pista.

Um lugar que contém muito da
história deles é o Discordium.ru
que é um grande fórum
discordiano. Lá toda a nguagem é
discoordiana,o calendário,etc...

Um deles disse que o
discordianismo estava morrendo
por lá que o Discordium já foi mais
ativo.

Aqui no Brasil temos isso também.
O Sydada que o diga,passamos por
ciclos de inatividade e de repente
u "BOOOM" da discórdia. Até Greg
Hill diz isso no Principia numa
entrevista.

Os ciclos discordianos são
imprevisíveis...

Acabei de achar aqui os nomes
dos tradutores

O livro traduzido para eles surgiu
em 2011... Tudo leva a crer que o
Discordianismo exista desde
2007.

<<NO MONEY

NO PONEY>>

L
A
M
B
ID
A
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Discordianismo
inclui
o anarquismo

O anarquismo
é autogestão

Essa entrevista se deu com
outro Discordiano Russo. Ele
quis se chamar "Nome". . .

[Eu] Qual sua cor favorita?
[Ele] Rlack

[Eu] Como você encontrou os
Goddes eo que você fez com
ela quando você encontrou?
[Ele] Bem. Encontro-a,
colecionando cartas.
Quando eu a encontrar, eu
vou faço dela,uma Deusa.
Quando eu a fazer dela uma
Deusa, eu a encontrarei.
Minha Eris tem um cabelo
preto e pele branca como a
neve.

[Eu] Meu primeiro contato
com discordianos russos foi
com os Bronys. Eles são uma
espécie de cabala não
declarada do discordianismo.
O que você acha sobre
Bronys e Discordianismo?
[Ele] É centaurus.

[Eu] Quem vai ganhar a
Guerra do Universo? Gato,
unicórnios ou pôneis?
[Ele] Entrofia.
[Eu] Qual é o vínculo entre
Discordianos, Aliens e
Rússia?
[Ele] Nós somos

[Eu] É provável que a
intel igência intergaláctica dos
Póneis tenha apagado todos
os vestígios da origem do
Discordianismo na Rússia?
[Ele] 50/50.
[Eu] Que horas são?
[Ele] Tempo do caos.

[Eu] Aqui está muito quente
aqui.Estou quase derretendo
[Ele] Aqui também. Está +1
ºC. Abri todas as janelas.

O calendário dentro do
Discordium é todo
Discordiano.

Toda atividade é registrada,
desde o convite até a ultima

atividade.
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Discordium é o local da qual os golfinhos se escondem. É um antro de
discordianos que engloba Russos, Ucranianos entre outras regiões do
planeta (em especial a Europa e Ásia).
Se você tenta entrar você é barrado por uma solicitação de senha da
qual você não possui e portanto eles te mandam pastar.
A área 51 virtual localizado na Russia, o clube dos Illuminati Golfinhos.

Consegui entrar depois de muito tempo e insisttência para adquirir a
senha que é um código enviado por e-mail.

Lá dentro você pode
escrever manuscritos, que

são posts normais como as
que fazemos no facebook.

Tem as "seitas" que são
subgrupos dentro do
fórum. Grupos sobre
música, filmes, etc...

E ai tem as mesnagens que
são mensagens diretas

como as do email.

Para criar uma seita é
necessário atingir uma

pontuação mínima, que
eles chamam de "Força da

Mente" que aumenta
conforme vai ganahando

like em publicações, etc...
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QR CODE
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APONTE AQUI PARA
FAZER O DOWNLOAD
LEITOR DE QR CODE
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(EnErgiA_PURA) oi
(EnErgiA_PURA) o geb me
falou de vc. .
(HellSpawn007) oh. . . olah ;)
(HellSpawn007) ah. . . o geb
eh um grande amigo meu
(HellSpawn007) muito gente
fina ;
(HellSpawn007) ;)
(EnErgiA_PURA) pois é. . .
(EnErgiA_PURA) eu estava
precisando de umas dicas e
tal. .
(EnErgiA_PURA) se tu
puderes me ajudar, seria legal
(HellSpawn007) depende, o q
vc quer?
(HellSpawn007) se purificar?
(EnErgiA_PURA) é, gostei
muito de tc com ele tbm
(EnErgiA_PURA) quero só
trocar umas idéias. .
(HellSpawn007) ah sim. . .
(EnErgiA_PURA) transe, por
exemplo, vc entende disso?
(HellSpawn007) gosto mais
de transa ;)
(HellSpawn007) :PP
(HellSpawn007) mas sim, o q
vc quer saber sobre?
(EnErgiA_PURA) hehehehe
(EnErgiA_PURA) tenho muita
dificuldade. .
(EnErgiA_PURA) pratico há
algum tempo e tal, faço yoga. .
(HellSpawn007) humm
(EnErgiA_PURA) mas ach o
que só atingi 1 0% do meu
potencial. . . como posso
otimizar isso.?
(HellSpawn007) esse eh o
tipo de coisa q vai de pessoa
a pessoa. . .

(HellSpawn007) vc relaxa
bemmmmmmm antes de
comecar?
(HellSpawn007) se purifica
(HellSpawn007) se protege?
(EnErgiA_PURA) é. . . posso
fazer melhor. . . achas que
pode ser isso?
(EnErgiA_PURA) tenho um
pouco de medo tbm. isso me
bloqueia muito. mas sei que é
uma luta comigo mesmo. . .
(HellSpawn007) usa gelol
(EnErgiA_PURA) qual é esse
lance do gelol? o geb me
falou. .
(HellSpawn007) gelol alem de
aliviar
(HellSpawn007) serve pra
purificar
(HellSpawn007) devido a
composicao dele. . . e pra
proteger tb
(EnErgiA_PURA) é? e vc
passa aonde? todo o corpo?
(HellSpawn007) depende. . .
naum no corpo todo
(HellSpawn007) em pontos
especificos
(EnErgiA_PURA) legal. .

(EnErgiA_PURA) vou fazer
isso.
(HellSpawn007) por exemplo
(EnErgiA_PURA) tu achas
que estou indo pelo caminho
certo, na tua opinião?
tentando um trase ou
desdobramento direto?
(HellSpawn007) se vc quer se
purificar, passe na testa, no
peito e na genital ia toda
(HellSpawn007) pra protecao,
passe nos ombros/costas e
ânus. . . com jeitinho. . . naum
dentro. . . mas em circulo, por
fora. . . bem na beira
(EnErgiA_PURA) hehehhee. . .
(EnErgiA_PURA) sim.
(HellSpawn007) eu to falando
serio. . .
(HellSpawn007) se vc sentir
arder. . . eh pq alguem ta
querendo seu mal
(EnErgiA_PURA) as vezes
sinto que estou sendo
vampirizado. .
(HellSpawn007) quando vc
sentir isso
(EnErgiA_PURA) .como me
protejo, no caso, se o vampiro
tem mais experiencia que eu?
(HellSpawn007) denovo, use
o gelol como protecao
(HellSpawn007) depois disso
vc consegue se projetar
(HellSpawn007) e ele fica
sem fazer nada com vc. . . por
algum tempo. . . .
(EnErgiA_PURA) vou fazer
isso.
(EnErgiA_PURA) vc tc de
onde?
(HellSpawn007) vi la velha -

OKULTISMO

O rito do Gelol
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ES
(HellSpawn007) e vc?
(EnErgiA_PURA) santa maria
RS
(HellSpawn007) po. . . e outra
coisa q da pra fazer com gelol
(HellSpawn007) fora da
bruxaria
(HellSpawn007) eh usar
como "lubrificante" durante o
sexo
(HellSpawn007) rules
(EnErgiA_PURA)
hahaahahha
(EnErgiA_PURA) dá a
sensação de "gelado" eh?
(EnErgiA_PURA) to l igado. .
(HellSpawn007) sim. . . eh bom
demais
(HellSpawn007) experimente
(EnErgiA_PURA) viciadim em
gelol!
(EnErgiA_PURA)
hehehehehe
(EnErgiA_PURA) vou realizar
um ritual aqui, na casa dos
meus pais. me sinto mais
seguro.
(HellSpawn007) hummm faça
isso ;)
(EnErgiA_PURA) é, daqui a
pouco eu vou. .

(EnErgiA_PURA) mais uma
coisa, oq ue é cyber
purificação?
(HellSpawn007) naum eh
cyber purificacao
(HellSpawn007) eh iniciacao
(HellSpawn007) mas vc naum
precisa
(HellSpawn007) eh pra naum
iniciado
(EnErgiA_PURA) eu naum
sou iniciado. .
(EnErgiA_PURA) estou
esperando meu aniversário,
em janeiro. entao estou
escrevendo o ritual aos
poucos.
(HellSpawn007) ah sim. . .
(EnErgiA_PURA) q nem
virgem ingenua. . . quero que a
primeira vez seja especial. . .
(EnErgiA_PURA) L:)
(EnErgiA_PURA) isso aí Hell ,
vou indo. .
(EnErgiA_PURA) muito grato
pelas dicas. .
(EnErgiA_PURA) espero tc
contigo novamente outro dia.
(EnErgiA_PURA) 33848606 é
o meu ICQ
(HellSpawn007) blz. . . aparece
mais no canal ; )

(EnErgiA_PURA) com
certeza. agora registrei meu
nick
(EnErgiA_PURA) :). .
(EnErgiA_PURA) até outro
dia!
(HellSpawn007) até ;)
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CAIXA DE PAPELÃO

PAPELÃO NÃO MAIS!

Por apenas uma alma e duas xícaras
de sangue
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PAPELÃO NÃO MAIS!

DERROTE ELES COM A SUPER CAIXA!

A caixa de papelão como
você nunca precisou!

Coloque entulho neles

Despache um corpo

Mande para Sírius um
siri

Colocar coisas dentro

Ícone do dropBox

Escolha a dimensão que você quiser!

Pode viajar nela para 2°, 3° e até
mesmo para a 4° Dimensão!

A sua imaginação é o Limite!

Um Fnord dentro da CAIXA
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IDEALIZADOR
Dark Night

Sociedade Fnordiana Discordiana

EDITOR CHEFE
Altíssimos 1 2 e 1

DIAGRAMADOR
Corte Anunnaki

REVISOR
Ninguém

DESCLASSIFICADOS

anuncie SUA desclassificação
com a gente!

ou então com "nosco"

cáGente

TÁ PERDENDO TEMPO E
DINHEIRO!

Esreva para
sociedadefnordianadiscordiana@gmail .com e mande seu artigo, texto
ou o que você quiser para a Zine Discordiana! Ela foi feita pra você!
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Numa carta da Cabala Josué
Norton para o reverendo
Pâncreas Rampante revelam
que Éris ao contrário é SIRÉ, e
que se organizar as letras
podem obter “REIS” que é uma
moeda, já extinta, de Portugal e
do Brasil . Isso dava indícios
que Éris pegou as malas e foi
para o sl ide3Brasil abrir um
puteiro. eles falam isso.

Numa investigação realizada
pelas Intel igências
Extraterrenas de Nibiru
descobriram revelações
reveladoras: DEUSA ÉRIS É A
NARCISA (Ou a Narcisa É a
Deusa Éris).

Vamos aos fatos:

Narcisa Tamborindeguy- a
louca – é conhecida por frases
célebres e por uma conduta no
mínimo] Bem discordiana.

Tudo é um momento. Depois
passa – Narcisa

Narcisa também é uma
Heroína! Segundo ela mesma,
já salvou uma amiga do mar!

A mais célebre frase de Narcisa
é “Ai, que loucura. Ai, que
absurdo. Eike Batista!”

Nós descobrimos uma
mensagem criptografada

nesse simples bordão]

Nessa célebre fala, está
contida a palavra
“KALLISTI” ] A mesma
frase usada por Éris no
pomo dourado!

Resultado de imagem para
kall isti

Ela é adepta ao Nonsense e
as brincadeiras do caos
para rir e rir! A Salvação do
MUNDO!. Ela afirma nessa

frase:

"Eu gosto de Halloween,
acho uma tendencia
brasileira pra gente rir do
susto, mas o Dia das
Bruxas é muito infel iz.
Vamos combinar". – Narcisa

Os sinais ficam cada vez
mais claros! Ela sabe da lei
dos cinco!

O discordianismo é
conhecido por ser
underground. Estamos a
décadas tentando sair (ou
não) do sub-

subUnderground.

Olha o que ela diz sobre o
underground:

"O povo do underground me
adora! Sou rainha no underground!
Underground das pessoas de
preto e do submundo, não de
zumbis e essas coisas de hoje em
dia." – Narcisa

Eu tenho plena clareza que
Narcisa não é apenas uma
dicordiana leiga, como está no
Brasíl ia Discordia, mas ELA
PRÓPRIA É A DEUSA!

Só falta o puteiro, não é? Acho
que não]

Ela já atacou de DJ em boates e
casas noturnas]

Éris Narcisa em seu momento de
prazer
Nome “Narcisa” também deriva do
Grego. Ela também se auto
declara louca mesmo. . Mas uma
loucura discordiana como a Deusa
Éris!

"Nunca bebi pinga na vida! Na
verdade já bebi sim mas eu estava
muito bêbada para lembrar de
uma coisa dessas" – Narcisa

Eu não faço número 1 nem
numero 2. Eu faço número 5

channel – Narcisa

NARCISA É A DEUSA ÉRIS

aCAboU




