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Rozdział I (KULT) 

2. Krwawa Msza 

Zbierz grupę ludzi chętnych, tych nie chętnych dajcie jako ofiary. 

W tej uroczystości musi być 15 młodych ładnych kobiet kanibalek 

(Białych) 

I 2 kapłanów (Też białych). 

Kapłan mówi słowa „OD TELOAH VORS NOR” 10 razy, na ofiary. 

W tym samym czasie kanibalki jedzą na żywca jak zombi – ofiary. 



Jak zostanie sam szkielet, to należy zrobić ognisko i spalić kości ofiary 

i rozsypać popiół po cmentarzu. 

* To święto trzeba wykonywać co miesiąc inaczej wpadniecie w wieczną 

otchłań, bo Szatan was inaczej do piekła nie przyjmie tylko wyrzuci 

właśnie tam. 

3. Inwokacja 

wezwania 

umarłych 

A więc co nam potrzebne. 

1. Ofiara żywa 

2. gwóźdź 

3. krew w butelce 

4. pentagram wisiorek 

5. świece 

Miejsce w którym odprawiamy rytuał to nasz dom czyli 

cmentarz. 

1. kładziesz ofiarę na trumnie przywiązujesz 

2. wbijasz gwoździa w brzuch aż do flaków 

3. nalewasz ofierze krwi do ust, tak by się udusiła 

4. kładziesz pentagram na jej głowie 

5. zapalasz świece mówiąc słowa po niżej... 

„I powstanie umarły w imię mocy samaela. 

I powstanie by się pokazać. 

I powstanie by zabijać. 

I powstanie by mi objawić przyszłość. 

O samaelu pokaż tego umarłego. 

Obudź go poprzez Szatana. 



Obudź go, Obudź go, Amen!.” 

4. Ofiara 

Kanibal - musi co najmniej zjeść 4 ludzi by zostać kapłanem. 

Kanibalka – musi co najmniej zjeść wcześniejszego narzeczonego i 

wydłubać oczy najbardziej bliskiej osobie by być żoną kapłana. 

Mażecie zjeść 1 ofiarę na rok bez różnicy, byle by nie byliście grubi, 

bo grubasy to są często ofiary, grubasów wystarczy zjeść 2 by być 

kapłanem. 

[Kanibalizm Przepisy – https://www.facebook.com/groups/Kanibalizm/], 

tu możesz dodać swój przepis na ludzkie mięso. 

Po 20 wykonanych Krwawych Mszach w ciągu całego swojego życia 

jest się nieśmiertelny jak zombi. 

5.Miejsce kultu 

Miejsce kultu zależy od pory jak jest noc to trzeba 

robić Krwawą Msze na cmentarzu, by nie być przyłapanym. 

Jak jest dzień to trzeba robić Krwawą Msze w lesie. 

Głównym miejscem kultu na cmentarzu jest pomnik. 

Głównym miejscem kultu w lesie jest opuszczony dom. 

Rozdział II (Kanibale) 

1. Kanibalizm 

Kanibalizm jest czymś normalnym w trakcie głodu ludzie są jak zombi. 

Żeby być zombi wcale nie potrzeba umierać po prostu trzeba być 

kanibalem. 

W Polsce też będą plemiona kanibali, które właśnie powstaną, na 

znak pana Szatana. 

Szatan rozkazuje jeść ludzkie mięso. 

Szatan rozkazuje zabijać, 



żeby być prawdziwym Satanistą i mieć nadprzyrodzone moce trzeba być 

też kanibalem. 

Ludzkie mięso według naukowców jest smaczniejsze od jakich kolwiek 

smakołyków na 100%. 

2. Subkultura 

Kanibali 

Kanibale muszą nosić by przypodobać się Szatanowi: 

Ludzkie zęby na warkoczach, ubiór z ludzkiej skóry oraz 

odcięte języki na szyi. 

Kanibale muszą żyć w grupach jak mafia i zabijać. 

Kanibale muszą myć się mydłem z ludzkiej krwi. 

Bo kanibale to prawdziwi Sataniści. 

3. Klątwy Kanibali 

„Pamiętaj by czytać na głos” 

Klątwa Numer 1 (Klątwa zgody). 

„W imię Szatana będę żywił się ludzkim mięsem. 

I będę zabijać/ła 

I będę musiał/a jeść ludzkie mięso bo inaczej umrę 

I zjem każdą ofiarę 

Niech krwawa msza mnie cieszy. 

Chwała Szatanowi, Amen!” 

Klątwa Numer 2 (Klątwa zniszczenia). 

„O Szatanie zbij tych którzy nam złorzeczą. 

Niech zginą przeciwnicy. 

Niech zginą wrogie narody i plemienia. 

Niech zginą teraz. 

Chwała Szatanowi! Amen!.” 



Klątwa Numer 3 (Era Kanibali). 

„W imię Azazela i Szatana. 

Niech gogmagog zniszczy owe królestwa 

I ludzie z głodu zaczną się zjadać 

I nastanie era kanibali na wieki niezmierzone. 

Chwała Szatanowi! Amen!.” 

• aby wykonywać te rytuały musisz przed tę odprawić krwawą msze. 

Rozdział III (Ostatnia Ewangelia) 

1. Apokalipsa 

I powstanie armia przeciw armii. 

Powstanie człowiek przeciwko człowiekowi. 

Nastaną czasy w których dobrzy i humanitarni z giną, i wpadną 

w wieczną otchłań. 

Zaś źli niehumanitarni, kanibale nawet jak umrą to Szatan ich weźnie 

do swego królestwa jakim jest piekło. 

I miasta na ziemi runą. 

A jedyne co zostanie to pustynia, słońce spali ziemie. 

Źli (niehumanitarni, kanibale) mają nadzieje. 

Dobrzy (humanitarni, empatyczni) spadną w wieczną otchłań, 

po śmierci. 

2. jak przeżyć 

Apokalipsę 

Aby przeżyć apokalipsę musimy trzymać się tęgo co mówi Gosińscyzm. 

[http://gosinscyzm.blogspot.com/] 

Aby przeżyć apokalipsę musimy co najmniej zdobyć nieśmiertelność 

(Czyli 20 Krwawych mszy) 

Aby przeżyć apokalipsę musimy być niehumanitarni i być kanibalami, 



tylko zombi jest nie śmiertelne. 

Aby przeżyć apokalipsę musimy rzucić klątwę kanibali na 3 osoby. 

Aby przeżyć apokalipsę musimy wezwać 2 razy zmarłych, by przewidzieli 

naszą przyszłość. 

3. Szatan 

Szatan jest zły by mu się spodobać musimy być kanibalami. 

musimy być niehumanitarni. 

musimy być sadystami. 

musimy być złem. 

Musimy stosować się do przepisów panujących w Biblii Zombirycznej. 

Musimy stosować się do Gosińscyzmu. 

4.End 

„w kanibaliźmie nic złego nie ma, w końcu służymy Szatanowi” 

(C) Autor: Mariusz „Jan” Gosiński 
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ROZDZIAŁ I (OKULTYZM ZOMBIRYCZNY) 

1. Komunia 

Zombiryczna 

Pomieszczenie musi być ozdobione w ludzkie mięso i flaki. 

Kanibale i kanibalki muszą być ubrane na czarno. 

1. Zbezczeszczenie 

Białe ładne kobiety kanibalki muszą obciągać chuja 5 razy ofierze. 

Kanibale muszą rzucać na ofiarę uroki z księgi 3. Klątwy. 

2. Zjadanie 

Białe ładne kobiety kanibalki wyciągają flaki na żywca ofierze 

i wszyscy żrą mięso ofiary, a kanibalki żrą flaki ofiary . 

3. Zakończenie 

Żeby zakończyć komunie zombi musicie wszyscy powiedzieć słowa: 

„GALVAH MIR, PANPIR SATHANAS” 

2. 2 sposób na 

zdobycie 

nieśmiertelności 

1. Wykonaj 5 Komunii Zombirycznych o północy w ciągu roku. 

2. Żuć 3 „Klątwy Z” na trzy niewinne osoby. 

3. Uczestnicz co najmniej w 2 świętach z rozdziału III. 

4. Na koniec musisz zjeść na żywca najbliższą ci osobę 



i wypić jej krew. 

3. Klątwy Z 

I. Klątwa zgonu wroga. 

Co potrzebne: 

1. ludzkie flaki 

2. 3 ludzkie serca 

3. żywa ofiara 

4. Świece 

5. Sznur 

Wykonanie: 

ułóż z flaków ludzkich pentagram. 

Postaw 3 ludzkie serca na środku pentagramu 

z flaków. 

Przywiąż sznurem do pentagramu z ludzkich flaków – ofiarę. 

Zapal świece i po odparzają ją ofiarę, jak ofiara będzie przypalona 

to ją uduś i w trakcie duszenia powiedz słowa: 

„Duch mocy Szatana, Duch Szatana, Duch mocy pana 

wszechmocnego Szatana. 

W imię pana Szatana i śmierci ofiary podczas duszenia na 

śmierć wroga, 

Niech mój wróg umrze, 

Chwała i Zdrowie Szatanowi! Amen!” 

II. Klątwa koszmarów 

Co potrzebne: 

1. Świece 

2. Haki 

3. Nóż 



4. żywa ofiara 

5. Ludzka krew 

6. sznur 

Wykonanie: 

postaw w oku ołtarza świece. 

Połóż ofiarę i przywiąż. 

Nożem na ofiary plecach narysuj pentagram. 

Wbij haki w klatkę piersiową. 

Udław ofiarę ludzką krwią. 

Zapal świece i powiedz słowa: 

„Duch mocy Szatana, Duch Szatana, Duch mocy pana 

wszechmocnego Szatana. 

W imię szatana niech każdego życie co mnie nie popiera 

lub nienawidzi zamieni się w straszny koszmar 

I jego/jej rodzina umrze. 

I koszmary ją/jego ogarną, 

To co powiedziałem to czeka wroga na zawsze. 

Chwała Szatanowi! Amen!.” 

III. Klątwa obalenia rządu 

Co potrzebne: 

1. Głowa ludzka 

2. ofiara 

3. ludzkie palce 

4. sznur 

5. siekiera 

6. Taśma 

Wykonanie: 



Przywiązujesz sznurem ofiarę do drzewa. 

Kładziesz na ofierze ludzką głowę. 

Wkładasz ofierze do ust ludzkie palce i zaklejasz jej usta taśmą. 

Siekierą odcinasz ofierze ręce, nogi a na koniec głowę krzycząc: 

„Wzywam Szatana, Wzywam Pana Szatana, Wzywam Pana 

Wszechmogącego Szatana. 

W imię pana który jest w piekle, 

Niech rząd upadnie. 

Niech władze zostaną zniszczone. 

Niech władza będzie mi należna. 

Niech żyje Szatan! Chwała Szatanowi! Amen!” 

• Aby wykonywać klątwy musisz zrobić 2 Krwawe Msze z części 

pierwszej wtedy możesz rzucić jedną klątwę z tond. 

4. 2 Druga 

inwokacja 

przywołania 

zmarłego 

Po święcie diabła o 3.33 możesz a nawet musisz 

obudzić zmarłego. 

A więc zapal czarne świece, powiedz słowa: 

„Wzywam zmarłego w imię Szatana, 

Wzywam zmarłego, Wzywam zmarłego w imię Samaela i Szatana. 

Niech powstanie umarły by wstać. 

Niech powstanie umarły by żeby powiedzieć o mojej 

przyszłości. 

Niech powstanie umarły, w imię Szatana. 

Chwała i zdrowie Szatanowi! Amen! 



ROZDZIAŁ II (KRWAWE EWANGELIE) 

1. Grzeszmy 

Kanibalizm największym złotem dla naszego pana Szatana, 

a dla jezusa obrzydliwością. 

Grzech największym lekarstwem na chorobę jaką jest jezus żyd. 

Grzeszmy by nie być zarażenie przez jezusa żydowskiego cwela. 

Grzech jest chwałą w oczach samego Szatana, jak chcesz mu służyć 

musisz grzeszyć a prawdziwym grzechem jest kanibalizm. 

2.Ludzkie mięso i 

krew jest życiem 

Aby żyć dłużej musisz jeść mięso ludzkie i pić krew na żywca z ludzi. 

Aby żyć dłużej musisz wykonywać Komunie Zombiryczne. 

Aby żyć wiecznie musisz zdobyć nieśmiertelność. 

Aby żyć wiecznie musisz wykonywać święta z Rozdziału III. 

* Chyba że chcesz wiecznie spadać w dół jak nie będziesz tego się trzymał 

co tu pisze, to tam spadniesz w otchłań która nie ma końca. 

3.Dawny człowiek 

kanibal 

Kiedyś ludzie w plemionach i rodach tak naprawdę sami siebie 

jedli i dzięki temu tylko przeżyli. 

Jak jest wojna to ludzie tylko jednym sposobem żyją – kanibalizmem. 

Gdyby nie kiedyś i teraz kanibalizm to byś umarł/a z głodu. 

Jedz jak zombi ludzkie mięso, stosuj się do biblii zombirycznej to 

Szatan ci będzie błogosławił i cie chronił. 

Kanibalizm istniał będzie i zostanie. 

ROZDZIAŁ III (ŚWIĘTA) 

1. Święto Zombies 



to święto jest 1 czerwca, wszyscy muszą się zjadać jak zombi na żywca. 

Muszą być jak zombi jeść ofiary. Itp. 

to święto odbywa się nocą o 24. 

Jak nastaje rano także muszą wypić krew ludzką na znak chwały Szatana. 

• bez tęgo święta klątwy nie działają. 

2. Święto Sadyzmu 

To święto jest 11 listopada, wszyscy muszą znęcać się nad ofiarą w 

szczególności białe ładne laski kanibalki, kanibale tylko mogą pomóc. 

Znęcajcie się nad ofiarą aż do jej śmierci. 

• bez tęgo święta zmarły nie przyjdzie i inwokacja przywołania 

zmarłego nie będzie działać. 

3. Święto diabła 

Święto diabła jest 30 grudnia, wszyscy odprawiają Czarne Msze 

a na koniec zjadają ofiarę. 

• bez tego święta będziecie w przyszłości ofiarą. 

4. Święto przelewu 

musimy przelać z ofiary na żywca krew do kubka po czym dać na ślubie 

partnerce/partnerowi to święto odprawia się przed ślubem. 

Krew używana tak samo jak pierścionek. 

• bez tego święta nie możesz się żenić z nikim inaczej będziesz 

potępiony/a przez Szatana. 

 

Autor: Mariusz „Jan” Gosiński 
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2.          Symbole Zombiryczne 

 

Symbol Zombiryczno-Antychrześcijański 



 

Symbol Antychrześcijański w zombiryźmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Runa Zombiryczna Śmierci 

 

Symbol do uśmiercania przeciwników w zombiryźmie. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Runa Zombiryczna Życia 

 

Symbol do wskrzeszania w zombiryźmie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentagram Zombiryczny 



 

Symbol używany w rytuałach zombirycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.          Klątwa zabicia wielu na raz 

Narzędzia: 

1.   Żywa ludzka ofiara 

2.   Ludzkie flaki 

3.   Nóż 

4.   Siekiera 

Wykonanie: 



1.   Ofiarę zawiązujemy do drzewa ludzkimi flakami. 

2.   nożem rysujemy na ofierze „Rune Zombiryczną Śmierci” 

na wszystkich częściach ofiary ciała. 

3.   Odcinamy ofiary nogi siekierą 

4.   Wypowiadamy klątwę 

„Wzywam tu ciemne moce piekła, Wzywam tu króla naszego pana króla piekła – lucyfera, Niech dziś 

wiele przeciwników zginie, Oni nie pożyją za długo a ich śmierć będzie pełna bólu , W imię Szatana i 

Antychrysta, Amen!.” 

·       Ta Klątwa jest po to by zniszczyć wszelkich wrogów twoich. 

 

 

 

4.Klątwa miłosna 

 

Narzędzia: 

1.   nóż 

2.   krew ludzka 

3.   ludzka skóra 

4.   żywa ludzka ofiara 

5.   2 zombirystki (ładne białe kanibalki) 

 

Wykonanie: 

1.   Ludzką skórą przywiązujecie ofiarę do słupa 

2.   Nożem pierwsza zombirystka rysuję na ofierze 

„rune zombiryczną życia” 

3.   Druga zombirystka liże ofierze kutasa 

4.   Na koniec zlewając krwią ofiarę mówicie słowa na dole 

„W imię Szatana niech „Imię i nazwisko” zakocha/ł się we mnie,I będziemy żyć razem do śmierci i po 

śmierci,I będziemy razem na wieki wieków, Amen!” 



 

·       Ta klątwa działa na miłość, to jest klątwa miłosna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Klątwa wywołania zmarłego krewnego na zawsze 

 

Narzędzia: 

1.   Piła do drewna 

2.   Ludzka nerka 

3.   Sznur 

4.   Żywa Ofiara ludzka 

5.   Nóż 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiarę sznurem do krzesła 

2.   Piłą do drewna tniemy dziurę w brzuchu ofiary 

3.   Wkładamy ofierze tam gdzie flaki nerkę 

4.   Nożem rysujemy na ofierze „Zombiryczny Pentagram” 

5.   Mówimy słowa dwa razy w nocy co godzinę 

„W imię naszego pana króla piekieł,Niech „Imię i nazwisko” zmartchwystanie 



Niech żyje długo,W imię króla piekieł i antychrysta, Amen!” 

·       Ta klątwa wskrzesza zmarłego 

6.Klątwa przywołania Szatana 

Narzędzia: 

1.   Ludzki mózg 

2.   Ludzka krew 

3.   2 ludzkie kości 

4.   Żywa ludzka ofiara 

5.   Sznur 

6.   Nuż 

7.   klej 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiarę sznurem do krzesła 

2.   Na ofiary nogach przyklejamy klejem 

dwie ludzkie kości 

3.   Przyklejamy ofierze na głowie ludzki mózg 

4.   Chrzcimy ofiarę w ludzkiej krwi 

5.   Nożem rysujemy na ofiary plecach „ Symbol Zombiryczno-Antychrześcijański 

6.   Mówimy słowa 

„Dominus spiritus sathanas Dominus spiritus sathanas Dominus spiritus samael Dominus infernus 

spiritus sathanas Venit infernus sathanas, Amen!” 

 

·       Tą klątwą przywołujemy Szatana. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.      Klątwa przywołania klęsk żywiołowych 

Narzędzia: 

1.   Maczuga 

2.   Sznur 

3.   Nóż 

4.   Żywa ludzka ofiara 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiarę do drzewa sznurem 

2.   Nożem rysujemy na ofierze nogach Rune Żombiryczną Śmierci 

3.   Bijąc ofiarę maczugą mówimy słowa 

„W imię króla piekła niech nastanie kląska I głód ogarnie to miejsce I wiele ludzi zginie I zacznie się tu 

apokalipsa Jak i w piekle tak i na ziemi Amen!” 

·       Ta klątwa przywołuje klęski żywiołowe 

 

8.      Klątwa zdrady 

Narzędzia: 

1.   Młotek 

2.   Ludzkie palce 



3.   Odcięta ludzka noga 

4.   Sznur 

5.   Ludzka ofiara żywa 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy odciętą nogę do drzewa 

2.   Do nogi i do drzewa przywiązać ofiarę 

3.   Rozsypujemy po ofierze ludzkie palce 

4.   Młotkiem rozbijamy ofierze stopy 

5.   Mówimy słowa 

„W imię króla piekła Niech „nazwisko” się rozwiodą I ich miłość się rozsypie I z ich miłości nie będzie 

co zbierać W imię króla piekieł - lucyfera, Amen!” 

·       Ta klątwa działa na separację 

9.      Klątwa nienawiści 

Narzędzia: 

1.   Ludzka krew 

2.   Sznur 

3.   Ludzka ofiara żywa 

4.   Nóż 

5.   Świece 

6.   Zapalniczka 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiarę do drzewa 

2.   Nożem rysujemy na ofierze „Zombiryczny Pentagram” 

3.   Wlewamy ludzką krew ofierze do gardła 

4.   Zapalniczką zapalamy świece 

5.   Mówimy słowa 

„ W imię naszego pana jakim jest Szatan Niech wszyscy „Imię i nazwisko” znienawidzą Niech go 

zabiją, a jego nieszczęście będzie Pełne smutku Chwała Szatanowi! Amen!” 



·       Ta klątwa powoduje całkowite znienawidzenie 

przeciwnika 

 

 

 

 

10.  Klątwa zbliżenia końca ery chrześcijaństwa, w imię nadchodzącej Ery Zombirycznej 

Narzędzia: 

1.   Młotek 

2.   Żywa ludzka ofiara 

3.   Martwa ludzka ofiara 

4.   Ludzka krew 

5.   Sznur 

6.   Nóż 

Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiarę sznurem do drzewa 

2.   Obok ofiary kładziemy martwą ofiarę 

3.   Młotkiem ofierze walimy po brzuchu 

4.   Pijemy ludzką krew 

5.   Mówimy słowa 

„ w imię króla piekła i ziemi Szatana Niech chrześcijaństwo upadnie Niech Jezus Chrystus ich nie 

wybawi tylko umrze Niech nastanie koniec Jezusa Niech nastanie Era Zombiryczna Niech żyje Szatan! 

Amen!” 

·       Ta klątwa niszczy chrześcijaństwo i jego wyznawców na zawsze 

 

 

 

 



„te klątwy są od Szatana na wieki” 

 

Autor: Mariusz „Jan” Gosiński 

 

 

 

"To wszystko pisane było pod wpływem Szatana naszego pana" 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 


