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Rozdział I (KULT) 
2. Krwawa Msza 

Zbierz grup  ludzi ch tnych, tych nie ch tnych dajcie jako ofiary. 
W tej uroczysto ci musi być 15 młodych ładnych kobiet kanibalek 

(Białych) 
I 2 kapłanów (Te  białych). 

Kapłan mówi słowa „OŹ TźLOAH VORS NOR” 10 razy, na ofiary. 
W tym samym czasie kanibalki jedzą na ywca jak zombi – ofiary. 

Jak zostanie sam szkielet, to nale y zrobić ognisko i spalić ko ci ofiary 
i rozsypać popiół po cmentarzu. 

* To wi to trzeba wykonywać co miesiąc inaczej wpadniecie w wieczną 
otchłań, bo Szatan was inaczej do piekła nie przyjmie tylko wyrzuci 

wła nie tam. 
3. Inwokacja 

wezwania 

umarłych 
A wi c co nam potrzebne. 

1. Ofiara ywa 
2. gwó d  

3. krew w butelce 
4. pentagram wisiorek 

5. wiece 
Miejsce w którym odprawiamy rytuał to nasz dom czyli 

cmentarz. 
1. kładziesz ofiar  na trumnie przywiązujesz 
2. wbijasz gwo dzia w brzuch a  do flaków 

3. nalewasz ofierze krwi do ust, tak by si  udusiła 
4. kładziesz pentagram na jej głowie 

5. zapalasz wiece mówiąc słowa po ni ej... 



„I powstanie umarły w imi  mocy samaela. 
I powstanie by si  pokazać. 

I powstanie by zabijać. 
I powstanie by mi objawić przyszło ć. 

O samaelu poka  tego umarłego. 
Obud  go poprzez Szatana. 

Obud  go, Obud  go, Amen!.” 
4. Ofiara 

Kanibal - musi co najmniej zje ć 4 ludzi by zostać kapłanem. 
Kanibalka – musi co najmniej zje ć wcze niejszego narzeczonego i 

wydłubać oczy najbardziej bliskiej osobie by być oną kapłana. 
Ma ecie zje ć 1 ofiar  na rok bez ró nicy, byle by nie byli cie grubi, 
bo grubasy to są cz sto ofiary, grubasów wystarczy zje ć 2 by być 

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

tu mo esz dodać swój przepis na ludzkie mi so. 
Po 20 wykonanych Krwawych Mszach w ciągu całego swojego ycia 

jest si  nie miertelny jak zombi. 
5.Miejsce kultu 

Miejsce kultu zale y 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. 
żłównym miejscem kultu na cmentarzu jest pomnik. 

żłównym miejscem kultu w lesie jest opuszczony dom. 
Rozdział II (Kanibale) 

1. Kanibalizm 
Kanibalizm jest czym  normalnym w trakcie głodu ludzie są jak zombi. 

eby być zombi wcale nie potrzeba umierać po prostu trzeba być 
kanibalem. 

W Polsce te  b dą plemiona kanibali, które wła nie powstaną, na 
znak pana Szatana. 

Szatan rozkazuje je ć ludzkie mi so. 
Szatan rozkazuje zabijać, 

eby być prawdziwym Satanistą i mieć nadprzyrodzone moce trzeba być 
te  kanibalem. 

Ludzkie mi so według naukowców jest smaczniejsze od jakich kolwiek 
smakołyków na 100%. 

2. Subkultura 

Kanibali 
Kanibale muszą nosić by przypodobać si  SzatanowiŚ 

Ludzkie z by na warkoczach, ubiór z ludzkiej skóry oraz 
odci te j zyki na szyi. 

Kanibale muszą yć w grupach jak mafia i zabijać. 
Kanibale muszą myć si  mydłem z ludzkiej krwi. 

Bo kanibale to prawdziwi Satani ci. 
3. Klątwy Kanibali 

„Pami taj by czytać na głos” 
Klątwa Numer 1 (Klątwa zgody). 

„W imi  Szatana b d  ywił si  ludzkim mi sem. 
I b d  zabijać/ła 



I b d  musiał/a je ć ludzkie mi so bo inaczej umr  
I zjem ka dą ofiar  

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 (źra Kanibali). 
„W imi  Azazela i Szatana. 

Niech gogmagog zniszczy owe królestwa 
I ludzie z głodu zaczną si  zjadać 

I nastanie era kanibali na wieki niezmierzone. 
Chwała Szatanowi! Amen!.” 

• aby wykonywać te rytuały musisz przed t  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. 
Za  li niehumanitarni, kanibale nawet jak umrą to Szatan ich we nie 

do swego królestwa jakim jest piekło. 
I miasta na ziemi runą. 

A jedyne co zostanie to pustynia, słońce spali ziemie. 
li (niehumanitarni, kanibale) mają nadzieje. 

Źobrzy (humanitarni, empatyczni) spadną w wieczną otchłań, 
po mierci. 

2. jak przeżyć 

Apokalipsę 
Aby prze yć apokalips  musimy trzymać si  t go co mówi żosińscyzm. 

[http://gosinscyzm.blogspot.com/] 
Aby prze yć apokalips  musimy co najmniej zdobyć nie miertelno ć 

(Czyli 20 Krwawych mszy) 
Aby prze yć apokalips  musimy być niehumanitarni i być kanibalami, 

tylko zombi jest nie miertelne. 
Aby prze yć apokalips  musimy rzucić klątw  kanibali na 3 osoby. 

Aby prze yć apokalips  musimy wezwać 2 razy zmarłych, by przewidzieli 
naszą przyszło ć. 

3. Szatan 
Szatan jest zły by mu si  spodobać musimy być kanibalami. 

musimy być niehumanitarni. 
musimy być sadystami. 

musimy być złem. 
Musimy stosować si  do przepisów panujących w Biblii Zombirycznej. 

Musimy stosować si  do żosińscyzmu. 
4.End 

„w kanibali mie nic złego nie ma, w końcu słu ymy Szatanowi” 
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ROZDZIAŁ I (OKULTYZM ZOMBIRYCZNY) 
1. Komunia 

Zombiryczna 
Pomieszczenie musi być ozdobione w ludzkie mi so 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 ofiar  uroki z ksi gi 3. Klątwy. 

2. Zjadanie 
Białe ładne kobiety kanibalki wyciągają flaki na ywca ofierze 

i wszyscy rą mi so ofiary, a kanibalki rą flaki ofiary . 
3. Zakończenie 

eby zakończyć komunie zombi musicie wszyscy powiedzieć słowa: 
„żALVAH MIR, PANPIR SATHANAS” 

2. 2 sposób na 

zdobycie 

nie miertelno ci 
1. Wykonaj 5 Komunii Zombirycznych o północy w ciągu roku. 

2. uć 3 „Klątwy Z” na trzy niewinne osoby. 
3. Uczestnicz co najmniej w 2 wi tach z rozdziału III. 
4. Na koniec musisz zje ć na ywca najbli szą ci osob  

i wypić jej krew. 
3. Klątwy Z 

I. Klątwa zgonu wroga. 
Co potrzebne: 
1. ludzkie flaki 

2. 3 ludzkie serca 
3. ywa ofiara 

4. wiece 
5. Sznur 



Wykonanie: 
ułó  z flaków ludzkich pentagram. 

Postaw 3 ludzkie serca na rodku pentagramu 
z flaków. 

Przywią  sznurem do pentagramu z ludzkich flaków – ofiar . 
Zapal wiece i po odparzają ją ofiar , jak ofiara b dzie przypalona 

to ją udu  i w trakcie duszenia powiedz słowaŚ 
„Źuch mocy Szatana, Źuch Szatana, Źuch mocy pana 

wszechmocnego Szatana. 
W imi  pana Szatana i mierci ofiary podczas duszenia na 

mierć wroga, 
Niech mój wróg umrze, 

Chwała i Zdrowie Szatanowi! Amen!” 
II. Klątwa koszmarów 

Co potrzebne: 
1. wiece 
2. Haki 
3. Nó  

4. ywa ofiara 
5. Ludzka krew 

6. sznur 
Wykonanie: 

postaw w oku ołtarza wiece. 
Połó  ofiar  i przywią . 

No em na ofiary plecach narysuj pentagram. 
Wbij haki w klatk  piersiową. 

Udław ofiar  ludzką krwią. 
Zapal wiece i powiedz słowaŚ 

„Źuch mocy Szatana, Źuch Szatana, Źuch mocy pana 
wszechmocnego Szatana. 

W imi  szatana niech ka dego ycie co mnie nie popiera 
lub nienawidzi zamieni si  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. żłowa ludzka 
2. ofiara 

3. ludzkie palce 
4. sznur 

5. siekiera 
6. Ta ma 

Wykonanie: 
Przywiązujesz sznurem ofiar  do drzewa. 

Kładziesz na ofierze ludzką głow . 
Wkładasz ofierze do ust ludzkie palce i zaklejasz jej usta ta mą. 
Siekierą odcinasz ofierze r ce, nogi a na koniec głow  krzyczącŚ 

„Wzywam Szatana, Wzywam Pana Szatana, Wzywam Pana 



Wszechmogącego Szatana. 
W imi  pana który jest w piekle, 

Niech rząd upadnie. 
Niech władze zostaną zniszczone. 
Niech władza b dzie mi nale na. 

Niech yje Szatan! Chwała Szatanowi! Amen!” 
• Aby wykonywać klątwy musisz zrobić 2 Krwawe Msze z cz ci 

pierwszej wtedy mo esz rzucić jedną klątw  z tond. 
4. 2 Druga 

inwokacja 

przywołania 

zmarłego 
Po wi cie diabła o 3.33 mo esz a nawet musisz 

obudzić zmarłego. 
A wi c zapal czarne wiece, powiedz słowaŚ 

„Wzywam zmarłego w imi  Szatana, 
Wzywam zmarłego, Wzywam zmarłego w imi  Samaela i Szatana. 

Niech powstanie umarły by wstać. 
Niech powstanie umarły by eby powiedzieć o mojej 

przyszło ci. 
Niech powstanie umarły, w imi  Szatana. 

Chwała i zdrowie Szatanowi! Amen! 
ROZDZIAŁ II (KRWAWE EWANGELIE) 

1. Grzeszmy 
Kanibalizm najwi kszym złotem dla naszego pana Szatana, 

a dla jezusa obrzydliwo cią. 
żrzech najwi kszym lekarstwem na chorob  jaką jest jezus yd. 
żrzeszmy by nie być zara enie przez jezusa ydowskiego cwela. 

żrzech jest chwałą w oczach samego Szatana, jak chcesz mu słu yć 
musisz grzeszyć a prawdziwym grzechem jest kanibalizm. 

2.Ludzkie mięso i 
krew jest życiem 

Aby yć dłu ej musisz je ć mi so ludzkie i pić krew na ywca z ludzi. 
Aby yć dłu ej musisz wykonywać Komunie Zombiryczne. 

Aby yć wiecznie musisz zdobyć nie miertelno ć. 
Aby yć wiecznie musisz wykonywać wi ta z Rozdziału III. 

* Chyba e chcesz wiecznie spadać w dół jak nie b dziesz tego si  trzymał 
co tu pisze, to tam spadniesz w otchłań która nie ma końca. 

3.Dawny człowiek 

kanibal 
Kiedy  ludzie w plemionach i rodach tak naprawd  sami siebie 

jedli i dzi ki temu tylko prze yli. 
Jak jest wojna to ludzie tylko jednym sposobem yją – kanibalizmem. 

żdyby nie kiedy  i teraz kanibalizm to by  umarł/a z głodu. 
Jedz jak zombi ludzkie mi so, stosuj si  do biblii zombirycznej to 

Szatan ci b dzie błogosławił i cie chronił. 
Kanibalizm istniał b dzie i zostanie. 

ROZDZIAŁ III (ŚWIĘTA) 
1. więto Zombies 

to wi to jest 1 czerwca, wszyscy muszą si  zjadać jak zombi na ywca. 



Muszą być jak zombi je ć ofiary. Itp. 
to wi to odbywa si  nocą o 24. 

Jak nastaje rano tak e muszą wypić krew ludzką na znak chwały Szatana. 
• bez t go wi ta klątwy nie działają. 

2. więto Sadyzmu 
To wi to jest 11 listopada, wszyscy muszą zn cać si  nad ofiarą w 

szczególno ci białe ładne laski kanibalki, kanibale tylko mogą pomóc. 
Zn cajcie si  nad ofiarą a  do jej mierci. 

• bez t go wi ta zmarły nie przyjdzie i inwokacja przywołania 
zmarłego nie b dzie działać. 

3. więto diabła 
wi to diabła jest 30 grudnia, wszyscy odprawiają Czarne Msze 

a na koniec zjadają ofiar . 
• bez tego wi ta b dziecie w przyszło ci ofiarą. 

4. więto przelewu 
musimy przelać z ofiary na ywca krew do kubka po czym dać na lubie 

partnerce/partnerowi to wi to odprawia si  przed lubem. 
Krew u ywana tak samo jak pier cionek. 

• bez tego wi ta nie mo esz si  enić z nikim inaczej b dziesz 
pot piony/a przez Szatana. 
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2.          Symbole Zombiryczne 
 



Symbol Zombiryczno-Antychrze cijański 

 
Symbol Antychrze cijański w zombiry mie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Runa Zombiryczna mierci 

 
Symbol do u miercania przeciwników w zombiry mie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Runa Zombiryczna ycia 

 
Symbol do wskrzeszania w zombiry mie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pentagram Zombiryczny 

 
Symbol u ywany w rytuałach zombirycznych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.          Klątwa zabicia wielu na raz 
Narz dziaŚ 

1.   ywa ludzka ofiara 
2.   Ludzkie flaki 

3.   Nó  
4.   Siekiera 
Wykonanie: 

1.   Ofiar  zawiązujemy do drzewa ludzkimi flakami. 
2.   no em rysujemy na ofierze „Rune Zombiryczną mierci” 

na wszystkich cz ciach ofiary ciała. 
3.   Odcinamy ofiary nogi siekierą 

4.   Wypowiadamy klątw  
„Wzywam tu ciemne moce piekła,Wzywam tu króla naszego pana króla piekła – 

lucyfera,Niech dzi  wiele przeciwników zginie,Oni nie po yją za długo a ich mierć b dzie 
pełna bólu,W imi  Szatana i Antychrysta, Amen!.” 

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

4.Klątwa miłosna 
 

Narz dziaŚ 
1.   nó  

2.   krew ludzka 
3.   ludzka skóra 

4.   ywa ludzka ofiara 
5.   2 zombirystki (ładne białe kanibalki) 

 
Wykonanie: 

1.   Ludzką skórą przywiązujecie ofiar  do słupa 
2.   No em pierwsza zombirystka rysuj  na ofierze 

„rune zombiryczną ycia” 
3.   Źruga zombirystka li e ofierze kutasa 

4.   Na koniec zlewając krwią ofiar  mówicie słowa na dole 
„W imi  Szatana niech „Imi  i nazwisko” zakocha/ł si  we mnie,I b dziemy yć razem do 

mierci i po mierci,I b dziemy razem na wieki wieków, Amen!” 
 

·        Ta klątwa działa na miło ć, to jest klątwa miłosna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Klątwa wywołania zmarłego krewnego na zawsze 
 



Narz dziaŚ 
1.   Piła do drewna 
2.   Ludzka nerka 

3.   Sznur 
4.   ywa Ofiara ludzka 

5.   Nó  
Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiar  sznurem do krzesła 
2.   Piłą do drewna tniemy dziur  w brzuchu ofiary 

3.   Wkładamy ofierze tam gdzie flaki nerk  
4.   No em rysujemy na ofierze „Zombiryczny Pentagram” 

5.   Mówimy słowa dwa razy w nocy co godzin  
„W imi  naszego pana króla piekieł,Niech „Imi  i nazwisko” zmartchwystanie 

Niech yje długo,W imi  króla piekieł i antychrysta, Amen!” 
·        Ta klątwa wskrzesza zmarłego 

6.Klątwa przywołania Szatana 
Narz dziaŚ 

1.   Ludzki mózg 
2.   Ludzka krew 

3.   2 ludzkie ko ci 
4.   ywa ludzka ofiara 

5.   Sznur 
6.   Nu  
7.   klej 

Wykonanie: 
1.   Przywiązujemy ofiar  sznurem do krzesła 

2.   Na ofiary nogach przyklejamy klejem 
dwie ludzkie ko ci 

3.   Przyklejamy ofierze na głowie ludzki mózg 
4.   Chrzcimy ofiar  w ludzkiej krwi 

5.   No em rysujemy na ofiary plecach „ Symbol Zombiryczno-Antychrze cijański 
6.   Mówimy słowa 

„Źominus spiritus sathanas Źominus spiritus sathanas Źominus spiritus samael Źominus 
infernus spiritus sathanas Venit infernus sathanas, Amen!” 

 
·        Tą klątwą przywołujemy Szatana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
7.      Klątwa przywołania klęsk żywiołowych 

Narz dziaŚ 
1.   Maczuga 

2.   Sznur 
3.   Nó  

4.   ywa ludzka ofiara 
Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiar  do drzewa sznurem 
2.   No em rysujemy na ofierze nogach Rune ombiryczną mierci 

3.   Bijąc ofiar  maczugą mówimy słowa 
„W imi  króla piekła niech nastanie kląska I głód ogarnie to miejsce I wiele ludzi zginie I 

zacznie si  tu apokalipsa Jak i w piekle tak i na ziemi Amen!” 
·        Ta klątwa przywołuje kl ski ywiołowe 

 
8.      Klątwa zdrady 

Narz dziaŚ 
1.   Młotek 

2.   Ludzkie palce 
3.   Odci ta ludzka noga 

4.   Sznur 
5.   Ludzka ofiara ywa 

Wykonanie: 
1.   Przywiązujemy odci tą nog  do drzewa 
2.   Źo nogi i do drzewa przywiązać ofiar  
3.   Rozsypujemy po ofierze ludzkie palce 

4.   Młotkiem rozbijamy ofierze stopy 
5.   Mówimy słowa 

„W imi  króla piekła Niech „nazwisko” si  rozwiodą I ich miło ć si  rozsypie I z ich miło ci 
nie b dzie co zbierać W imi  króla piekieł - lucyfera, Amen!” 

·        Ta klątwa działa na separacj  
9.      Klątwa nienawi ci 

Narz dziaŚ 
1.   Ludzka krew 

2.   Sznur 
3.   Ludzka ofiara ywa 

4.   Nó  
5.   wiece 

6.   Zapalniczka 
Wykonanie: 

1.   Przywiązujemy ofiar  do drzewa 
2.   No em rysujemy na ofierze „Zombiryczny Pentagram” 

3.   Wlewamy ludzką krew ofierze do gardła 
4.   Zapalniczką zapalamy wiece 

5.   Mówimy słowa 
„ W imi  naszego pana jakim jest Szatan Niech wszyscy „Imi  i nazwisko” znienawidzą 
Niech go zabiją, a jego nieszcz cie b dzie Pełne smutku Chwała Szatanowi! Amen!” 

·        Ta klątwa powoduje całkowite znienawidzenie 
przeciwnika 

 



 
 
 

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

Narz dziaŚ 
1.   Młotek 

2.   ywa ludzka ofiara 
3.   Martwa ludzka ofiara 

4.   Ludzka krew 
5.   Sznur 
6.   Nó  

Wykonanie: 
1.   Przywiązujemy ofiar  sznurem do drzewa 

2.   Obok ofiary kładziemy martwą ofiar  
3.   Młotkiem ofierze walimy po brzuchu 

4.   Pijemy ludzką krew 
5.   Mówimy słowa 

„ w imi  króla piekła i ziemi Szatana Niech chrze cijaństwo upadnie Niech Jezus Chrystus 
ich nie wybawi tylko umrze Niech nastanie koniec Jezusa Niech nastanie Era Zombiryczna 

Niech yje Szatan! Amen!” 
·        Ta klątwa niszczy chrze cijaństwo i jego wyznawców na zawsze 

 
 

„te klątwy są od Szatana na wieki” 
 

CZ. 4 
 

Rozdział I (J zyk Zombiryczny) 
1. Jak si  czyta 

2. Przyimki 
3. Czasowniki 
4. Rzeczowniki 
5. Przymiotniki 

6. Cz ci mowy w j zyku zombirycznym 
7. Wulgaryzmy 

8. Inne 
 

AutorŚ Mariusz Jan Gosiński 
 

1. Jak się czyta 
Y – Dzi 
Zr – Szy 
J – Dza 
$ - Zu 
# - Hea 
X - iks 

liczba mnoga - ht 
2. Przyimki 

B 



bez - yoz 
beze - Fej 

C 
celem - yoknis 

chyba - zry 
D 

dla - ba 
do - ui 

dookoła - yoy 
dzi ki - $ray 
dziela - #d 

G 
gwoli – Zr$ 

J 
jako - YY 

K 
k - #iz 

koło - Hey 
krom – Uli# 

ku – Za$ 
L 

lada – Fas$ 
M 

miast - Hu 
miasto - Hu# 

mi dzy – Me$z 
mimo - Ryzr 

N 
na - #$ 

na czele - P$-weley 
na kształt – P$-yoza# 

na rzecz – P$-Va 
na zewnątrz – P$-zo 

nad - Vay 
nade - Yav 

naokoło – kok# 
naprzeciw – Yog$ 

naprzeciwko – Ze$p 
niby - zriy 

niczym – He$ 
nieopodal – Hahahe# 

O 
o - we 

obok – Leo$ 
od - yoyozr 
ode – yuza$ 

odno nie - opelo 
odno nie do – opelo-sasas 

około - kolzri 
oprócz - zoh 



P 
po - miezi 
pod - $$z 

pod wezwaniem - $$z-lehis 
podczas – Yok$$z 

pode - Wolo 
podle - Woie 

pomi dzy - Xiz 
pomimo – Mixo$ 
ponad - Rozuza 
poni ej - Haloz 
poprzez - Rozni 
po ród – zroy$ 
powy ej - $#X 

poza - lo 
prócz – pezo# 
prze - lokino 

przeciw - ante 
przeciwko - antei 

przed - poy 
przede – poytoz 

przez - tozo 
przeze - lokisa 
przy – riyyo 

przy pomocy – pryz-helpy 
S 

s - si 
skutkiem - zarap 

spod - rozo 
spode - popi 

spomi dzy – io# 
spo ród – oi$ 

spoza - hohosa 
sprzed – Yoks# 

U 
u - my 

ustami - wyzra 
W 

w - i 
w celu – i-po 

w ciągu – i-roz 
w czasie – i-bou 

w formie – i-yerza 
w imi  – i-nomezo 

w imieniu – i-nomezoro 
w miar  – i-$o 

w odniesieniu do – i-#-UI 
w postaci – i-zeroz 

w przybli eniu – i-bobpo 
w lad za – i-por-ne 



w stosunku do – i-zaza-UI 
w szczególno ci – i-rodez 

wbrew – ireg 
we - wok 

wedle - zwrog 
według - hue 

wewnątrz – hae# 
wobec - ires 

wokół - rozkoz 
wraz - yim 

wraz z – po-ro 
wskutek - pok 
w ród - nazo 

wzdłu  - menik 
wzgl dem - porek 

Z 
z - ou 

z powodu – ou-Y 
z tytułu – ou-tilei 

z wyjątkiem – ou-kor 
z wyłączeniem – ou-p$ 

za - zazaz 
za pomocą – zazaz-helpy 

za po rednictwem – zazaz-horem 
za sprawą – zazaz-po 

zamiast - roky 
ze - ru 

ze wzgl du na – Ru-zey 
zewnątrz – poley 

zez - kor 
znad – pou$ 
znade – wo# 
zza – popr 

3. Czasowniki 
nadarzyć si  – oku-z obudzić - roy być - rez po/bić - ##o znosić, urodzić - ioe stać si  – roz-u 
zacząć - poiez zginać - rokay pozbawić - #$ez osierocić - zroi błagać - yokso wiadczyć o.. – 
ku-lo zakładać si  – out-z rozkazywać – koroez# związać, przywiązać - koksoz gry ć - jok 
błogosławić –XX# krwawić - bleedyz dmuchać - yorez łamać - kokoz wy/hodować - trazwi 
przynosić - $zro budować - buity s/płonąć - babel wybuchnąć - bumo kupować – ba$ łapać – 
ro# rzucać – io# łajać, strofować - kosy wybierać - ##$c rozłupać - barn przylgnąć - przylez 
ubierać si  - koreano przychodzić - loyz kosztować - koa czołgać si , pełzać - zozoas ciąć - 

yopa zajmować si  - kouze kopać – yu$q robić - mekez rysować - wretue nić - poul marzyć - 
roemo 

pić - iti jechać - goga mieszkać - pouzao je ć – iti# upadać – po$qezo karmić - you czuć - 
sider walczyć - deather znale ć - ye uciekać - gogus rzucić, ciskać - poks lecieć - rotin 

powstrzymywać si  – radit zew zakazać, zabronić - hu przewidywać - bornue zapominać - kor 
wybaczać - ju zaniechać, porzucić – bey# zamarznąć - icez dostać - hures dawać - haurez i ć - 
gogy mleć, ostrzyc - iz rosnąć, hodować - #jiy mieć - ji słyszeć - jo ukrywać - yyz uderzać - 

bart trzymać - adem powiesić - roum wisieć – roum yz rąbać, ciosać - det ranić - yowez 
trzymać - samul kleczeć - Zatan robić na drutach – ko-ru-onu znać - kory kła ć - $rzuo 



prowadzić - louw opierać si  – poi-zaes skakać - gogmazo uczyć si  – zazas-rozas opuszczać 
– yksata# po yczać komu  – lekiz-koreq pozwalać - xiy le eć - sidy 

wiecić - gloin gubić – zas produkować - heksau znaczyć, mieć na my li - okulty wzbudzać 
obawy – korad-skery zmylić, zwie ć - ##ioy zapodziewać, zagubić - Xiyzo pomylić si  – 

kokuna zae le zrozumieć – bede helpor znaczyć - hiez spotykać - hy kosić - ko przewy szyć, 
prze cignąć - ulozu wyrosnąć, przerosnąć - youl prze cignąć, wyprzedzić - kokonaw 

zdystansować - popoz znosić(ubranie) - koul przezwyci yć, pokonać - ywme przesadzić z 
czym  – kouza ie woas prze/obje ć si  – kuiz przekarmić - pezer zarosnąć - koui zrosnąć - 

kuil najechać, pustoszyć - benr nadzorować, doglądać - yewisu wyprzedzać - $$o obalić - dej 
kła ć - gewi rezygnować - kokma odbudować – ky# kła ć ponownie – koŚ sezo spłacić - 

youry powtórzyć - ine czytać - oaz pozbyć si  – gorez-po je dzić (na rowerze) - gou dzwonić 
- ges podnie ć - tyr biec – kpura# piłować – Ka-zoes mówić - sayw widzieć - sew szukać - sav 

sprzedawać - koq wysyłać - rozesnat ustawiać - koulkpo szyć - Ype# 
szyć - zoiq szerzyć, rozsiewać - kouloa wiecić, błyszczeć - zika kurczyć si  – Se: rouz-a 

rozgrzeszyć - kohur strzelać - walzi trzą ć - ytra pokazywać - $ku zamknąć - oure piewać - 
zik za/topić - hel siedzieć - haliz zabić - yhuil lizgać si  - kou rzucać, cisnąć - zozusu skradać 
si  - koki rozciąć - pouar spać – ko$ wąchać, pachnieć - jik uderzyć, porazić - jijikyky siać - 

mou mówić - mi p dzić, spieszyć - gogol literować, sylabizować - yuoi wydawać - kod rozlać 
- cob rozsypać - huq przą ć - roqueas pluć - su rozszczepić - kukuzaew ze/psuć - hut 

rozpo cierać - kakawer skakać - lolu stać - telohim kra ć - kokoe wbić, wetknąć - rurez ukłuć, 
u ądlić - rulew cuchnąć - futi rozrzucić - goaliz prze/kroczyć - goti uderzać, strajkować - koio 

napiąć, nawlec – y# usiłować - kuz opalać si  - ku przysi gać, kląć - nazeraw 
s/puchnąć - youz zamiatać - yo pływać - YYKIKI kołysać - olt brać - lobs uczyć kogo  - ouiz 

rwać, szarpać - kokoz mówić - rewaquiem my leć - ioul rozwijać si  - kukuzaew rzucać - 
hejw pchnąć, d gnąć - yeif stąpać, deptać - fiuq prostować (si ) - mno rozwiązać - vufui 

przej ć - koi rozumieć - mio przedsi wziąć - kuoliuw zniweczyć, zniszczyć - yb odwinąć, 
rozmotać - #zaz powstrzymywać - kuesod przewrócić - azod o/budzić - het snuć, tkać - heb 
nosić - hed płakać - kuil wycofać si  - lo powstrzymywać si  – lo-uiw przeciwstawiać si  - 

kouil wygrywać - hokew zwijać, wić - boled wykr cać, wy ymać - bilot pisać - huaw 
4. Rzeczowniki 

kobieta – kote-ziw 
m czyzna – kote-yt 

stopa - kurio 
g  - kutde 
ząb - kurdu 

dziecko - kurda 
wesz (wsza) - poilw 

mysz - yokst 
wół - meryi 

osoba - koiws 
nó  - ruzer 
łydka - kut 
elf - olio 

połowa - zoaso 
li ć -ozazas 
ycie - livero 

bochenek - breadik 
własne ja, ego – y#wi 

złodziej – ku$ 
półka - orozoasw 



snop (zbo a), plik (kartek) - kurpa 
ona - skuiw 
wilk - xis 

owca - kolotrwa 
jeleń - $$za 

ryba - lololok 
dorsz - uoliz 
łoso  - zosta 

szczupak - kurpawoc 
kostka (sze cienna) do gry - kiviz 

tuzin - kui 
sto - popoloz 
tysiąc - yhar 
milion - yter 
miliard -ysot 
bilion - yzui 
seria - wul 

gatunek - wouli 
skrzy owanie dróg - youl 

rodek (np. transportu) - huko 
koszary - zosrt 

kwatera główna – koijoi-zuzad 
potomstwo - zaquer 

maszyna latająca – lote-zore 
kaktus - kolup 
sylabus - sozun 

krokus - kokuwir 
o miornica - zaquer 

ognisko zapalne – lit-poiw 
impuls - huim 

formuła - hamuw 
grzyb, grzybica - hureq 

jądro atomu, komórki - ziter 
przystanek końcowy – edinkour-y 

promień okr gu - woulink 
rodzaj (ro liny lub zwierz cia) - kuiwi 

larwa - zox 
mgławica - kow 

czułki owada – kikiz-opro 
kr gi (w kr gosłupie) - wolui 

akwarium - paparomaga 
rodek, no nik - noik 
tysiąclecie - milotir 

warstwa (ziemi lub społeczna) - soulin 
strata - hiter 

notatka słu bowa - lolt 
bakteria - lawi 

indeks, wska nik - kokog 
wierzchołek - noupli 

dodatek na końcu ksią ki – koz-ou: za zau 



analiza - hakiz 
o  - haq 

oaza - sian 
hipoteza - yoi 

diagnoza - pour 
kryzys - krys 

praca naukowa, teza - yj 
kryteria - $koksx 
zjawisko - roly 

automat (maszyna) - boart 
szwagier - ziwer 

szwagierka - horu 
zi ć - charist 

synowa - zonew 
przechodzień - inty 

zdobywca drugiego miejsca – koie-por: zozoeuw 
koń mechaniczny - $uo-pozen 

głównodowodzący - lolino 
sąd wojskowy – hid-zoase 

5. Przymiotniki 
bliski - poiw 

brudny - roimwi 
chłodny - kokil 

cichy - ##ko 
ciemny - $ko# 
ciepły - Xiszr 
ci ki – Zr# 

czysty – pak$ 
daleki - kokli 

długi - kokilo# 
dobry - zay 

drogi - kokilow 
du y - zaos 

gł boki - zaor 
gło ny - poweryw 
głupi - borlyink 
gorący - huten 
jasny - jewyu 
krótki - ywer 

lekki - kokuwe 
łatwy - ozot 
mały - koate 
mądry - bot 
młody - baet 
niski - roim 
nowy - saet 

ostry - romuw 
pi kny - hakin 

pionowy - ziken 
poziomy -zikun 



silny - bater 
słaby - binik 

smaczny - hotr 
stary - lourew 

szeroki - hakiny 
tani - fru 

trudny - hardeti 
wielki - geateri 

wolny (powolny) - poulis 
wysoki - kadas 
zimny - jopy 

zły - yw 
spokojny - $y# 

6. Czę ci mowy w języku Zombirycznym 
Rzeczownik – razewui 

Czasownik –kopuy 
Przymiotnik –$ziku 

Przyimek -#rew 
7. Wulgaryzmy 

Kurwa – fate 
Skurwysyn – fate-norem 

Chuj – zaki 
Dupa – pe 

Pierdol - nuopa 
Wpierdol – zaunuopa 

Ruchać, Jebać – zarew 
Gówno – loue 

Pizda, Cipa – Loieweq 
Cwel – ykaf 

Matkojebca – morew- zarew 
Cycki – kotw 
Kibel – roupiq 

Rozpierdol – fuiwo 
Zjeb – romp 

8 . Inne 

Ja – ulis 

My – Ro 

Wy - $rew 

On – ioa 

Ona – ioa-pi 

On – ioa-sua 

Ono – ioa-ra 



One – kores-pi 

Oni – kores-sua 

Szatan – Satanyzn 

Demon - deimonus 
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2.  Mikstura mądro ci Einsteina 
SkładnikiŚ 

1. 2 Ludzkie palce 
2. Ludzki mózg 

3. Woda 
Wykonanie: 

1. Odcinamy ofierze palce, wrzucamy do garnka 
2. Wyciągamy ofierze mózg, wrzucamy do garnka 

3. Wlewamy wod  do garnka, i gotujemy przez 2 godziny 



4. Pijemy 
 

* Ta mikstura daje mądro ć 
 

3. Mikstura siły Samsona 
Składniki: 

1. Ludzkie mi so 
2. 1 r ka ludzka 

3. Sok pomarańczowy 
Wykonanie: 

1. Odcinamy ofierze r k , wrzucamy do garnka 
2. Wyciągamy z ofiary mi so, wrzucamy do garnka 

3. Wlewamy do garnka sok pomarańczowy 
4. żotujemy przez 1 godzin  

 
* Ta mikstura daj  sił  

 
 
 
 
 

4. Mikstura dłuższego życia 
SkładnikiŚ 

1. 3 ludzkie serca 
2. Krew ludzka 

3. Poćwiartowana ludzka dupa 
Wykonanie: 

1. Wyrywamy 3 ofiarą serca i wkładamy do garnka 
2. Z ich ył wylewamy krew do garnka 

3. Poćwiartowaną dup , wkładamy do garnka 
4. Gotujemy wszystko w garnku 30  minut  

5. Pijemy 
 

* Ta mikstura daje dłu sze ycie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.Mikstura pięknych snów  



SkładnikiŚ 
1. Sperma 
2. Miód 

3. Ropa po porodowa 
4. Cukier 

Wykonanie 
1. Wlewamy miód do garnka 

2. Wlewamy sperm  do miodu 
3. Wsypujemy cukier do garnka 

4. Mieszamy wszystko 
5. żotujemy i trakcie gotowania wlewamy rop  w ciągu godziny 

6. Pijemy 
 

* To mikstura daje przepi kne sny 
 
 
 

6.Mikstura leczenia 
SkładnikiŚ 

1. Ludzka krew 
2. 4 Ludzkie oczy 

3. 2 Ludzkie paznokcie 
4. 2 Piwa 

      Wykonanie: 
1. Wlewamy ludzką krew do garnka 

2. Wsypujemy ludzkie oczy do garnka 
3. Wsypujemy ludzkie paznokcie do garnka 

4. Wlewamy piwa do garnka  
5. żotujemy przez 1 godzin  

6. Pijemy 
 

* Ta mikstura leczy 
7. Mikstura spełnienia wszystkich marzeń 

SkładnikiŚ 
1. Ludzka głowa 

2. 2 Ludzkie nerki 
3. 6 ludzkich palców 

4. Flaki 
5. 4 Płuca 
6. Krew 

7. Ludzkie włosy 
8. Cycki 

Wykonanie: 
1. Wlewamy krew do garnka 

2. Wkładamy tam ludzką głow  do garnka 
3. Ludzkie nerki wrzucamy do garnka 

4. Odcinamy cycki ofierze i wrzucamy do garnka 
5. Wkładamy nerki do garnka razem z palcami 

6. Wsypujemy flaki do garnka 
7. Wsypujemy płuca do garnka 



8. Wrzucamy ludzkie włosy do garnka 
9. żotujemy 2 godziny, i zostawiamy na 1 dzień w lodówce 

10. Pijemy 
 

* Ta mikstura spełnia wszystkie twoje marzenia 
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2.  Filozofia Zombiryczna 
 

żdyby nie sadyzm to by rządziła bezkarno ć 
Sadyzm jest najlepszą karą. 

Gdyby nie niemoralno ć, to by była niewola 
Bóg spalił Sodom  dla naszego zła 

Nie dla dobra, tylko by nas zniewolić 
Ludzie powinni si  rozmna ać jak zwierz ta 

W końcu zaliczamy si  do grupy zwierząt 
Źo Kładnie do ssaków 

żdyby nie powstał prawdziwy kult Szatana Zombiryzm (Satanizm Zombiryczny) 



To by nie powstała nie miertelno ć (NIżŹY). 
żdyby nie zło to by dobro nas zniewoliło. 

Niemoralno ć daje wolno ć od jakiego kol wiek niewoli od Jezusa naszego 
Wroga. 

 
Bąd  kanibalem i jedz ludzi, zanim oni ciebie zjedzą. 

Pij krew ludzką by yć. 
J dz ludzki mózg by być mądrym. 

J dz ludzką nog  by mieć kondycje. 
J dz ludzkie flaki by nie zachorować. 

Czyń drugiemu zło eby tobie zła nie czyniono. 
Psychopatia jest potrzebna jak ka de inne zwyrodnienie, 

Gdyby nie psychopaci to by ziemia si  przepełniła, 
A jak by si  przepełniła to by została zniszczona. 

Bóg powiedział by pełnić ziemie, ukrył to e ziemia 
Si  mo e przepełnić, a jak si  przepełni to zginiemy 

Bóg powiedział by nie je ć ludzi, po to by umrzeć z głodu. 
Bóg chce dla nas le, Szatan chce dobrze (By byli cie wszyscy wolni od tej 

Niewoli jaką jest wiara w boga). 
Zastanów si  dlaczego ci naiwni ludzie kl czą nad obrazami 

Modlą si  do boga, a ten bóg w zamian im gówno daj . 
Zastanów si ! 

 
Zło czyni mistrza 

Źobro czyni głupka 
 

3. Jak dorwać ofiarę  
 

 (Plan 1) 
 

Najlepiej jest szukać w lesie ofiary (przypadkowego człowieka idącego lasem) 
zło yć ją/go Szatanowi tak jak pisz  w Biblii Zombirycznej. 

na koniec wykopać dół, dobić ofiar . 
zakopać ofiar , a na miejscu zakopanej ofiary zasiać traw . 

(Plan 2) 
Zwabić ofiar . 

Zapakować siłą ją w worek (Tak by yła, przed t  nakleić ta m  jej/jemu na usta) 
Zawi ć nocą na cmentarz, i zło yć Szatanowi tak jak pisz  w Biblii Zombirycznej. 

Po t  dobić, wyciągnąć trumn  wło yć ją/jego do trumny i zakopać 
Razem z trumną pod pomnik, i zasiać na tym miejscu 

Traw  (Tak jak by nic tu nie było). 
 

(Plan 3) 
Zaczaić si  pod domem 

Jak pójdzie spać to tak by jej/jego nie obudzić i ć, pomału i cicho 
Zakl ć jej/jemu usta ta mą, jedna osoba łapie za nogi druga za r ce 

I wkładacie do baga nika auta. 
Wywozicie do lasu lub na cmentarz nocą robicie z nią/nim to co 

Pisz  w Biblii Zombirycznej, na koniec kopiecie dół ćwiartujecie ofiar  
I jego/jej szczątki wrzucacie do worka na mieci 



I gł boko zakopujecie, na tym miejscu zasiewacie traw , I po woli idziecie Se z tond tak jak 
by nigdy nic. 

 
[Jak macie jakie  pomysły to te  mo ecie je wykorzystać] 

 
(Gdyby policja) 

Mówicie, my nic nie wiemy (totem przera enia) 
Mówicie, prosz  wej ć normalnie 

Mówicie o co chodzi nie robicie adnych gestów ani oznak 
e kogo  zło yli cie i zabili cie (Po prostu o tym nie my licie). 

 
* Musicie wiedzieć by ofiary składać tak by nie było odcisków palców 

Najlepiej w r kawiczkach które palicie na koniec w piecu 
A rozpuszczone r kawiczki wylewacie w innym miejscu. 

 
 
 
 
 
 

4. Koniec 
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Satanizm Zombiryczny grupa: https://www.facebook.com/groups/zombiryzm/ 
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"To wszystko pisane było pod wpływem Szatana naszego pana" 
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