Odhin Broederskap
Wanneer die wêreld swanger is van
leuens, sal 'n lank Verborge geheim
openbaar word.
'n Ou Odhinis Profesie

Verklaring
Ons bestaan tussen julle as 'n verborge elite. Ons is 'n sameswering van gelykes
waarin elke lid 'n leier is. Ons is deel van 'n legioen van eer - trotse lede van die
onsigbare leër van die Gode. Soos 'n baken van lig in 'n gevalle wêreld, waardeer
ons die lewe, skoonheid, moed en durf. Om die Odhin Broederskap te vind, moet
jy weet hoe en waar om te kyk. Ons herken mekaar deur 'n intensiteit in die oë, 'n
waardigheid en gereserveerdheid, en 'n manier van praat. Ons is min, maar ons is
oral. .

Oorsprong
Die Odhin Broederskap was gevestig in 'n afgeleë dorpie in die jaar 1421. Dit het
tot vandag toe 'n onafgebroke afkoms van ingewydes behou. Die Odhin
Broederskap is gebore uit geweld teen ’n jong weduwee wat die Ou Gode aanbid
het. Die Odhin Broederskap is ŉ Geheime Vereniging vir buitengewone sterflinge.
Die vrou wat die Odin Broederskap begin het, is in die koudste winternag, deur
Odin self, aan drie kinders gestuur met die volgende riglyne:
Luister na my woorde en die gode van die antieke sal die gode van die toekoms
wees ...

Leringe
Niks sterf vir ewig nie. Alles en almal kom terug ooreenstemmig met die wet van
die Eindelose sirkel. Goed en kwaad is nie absoluut nie, maar daar is eer en
oneerlikheid. Die Gode en Godinne van Asgard loop tussen ons. ‘n Ingewyde is 'n
vriend en ’n verteenwoordiger van die Gode. Slegs deur sterker te word, kan 'n
man of ŉ vrou geestelikheid bereik. Ons kan nie ons noodlot kies nie, maar ons
kan kies om dit met dapperheid in die gesig te staar. Monoteïsme, die geloof in
een God, is absurd en strydig met die feite van die Natuur.

WAT IS DIE ODHIN BROEDERSKAP?
Die Odhin Broederskap is 'n geheime samelewing vir mans en vroue wat "kennis, vryheid
en mag" waardeer.
Die Odhin Broederskap volg getrou na en beoefen die antieke kryger geloof wat vandag
genoem word Odhinisme of Asatru. Gewy aan die heidense gode van Asgard gode wat ouer,
beter en harder is - lede van die Broederskap gebruik die Edda-verse - ook genoem die
Poëtiese Edda-as heilige geskrifte.
As 'n kryger geloof - 'n geloof wat die held oor die heilige verheerlik - die "ysterhand" oor
die "vasgespykerde hande" - verteenwoordig die Odhin Broederskap krag oor swakheid,
trots oor nederigheid en kennis oor geloof.
In 'n era van afskuwelikhede, impotensie en dood, verheerlik ons skoonheid, krag en lewe.
Ons geloof is ‘n geloof wat geen wette skep nie, net deugde. 'n Opstand teen die moderne
wêreld - met sy wette en morele waardes - sy laksmanne en sy priesters - Odhinisme leer
mans en vroue hoe om te regeer, te veg, te jag en voort te plant.
Lede van die Odhin Broederskap is 'n versteekte elite - 'n liggewende baken in 'n korrupte
en wrede wêreld. As trotse vriende van die gode en godinne onderskei ons onsself van
gewone mans en vroue.

Ons geloof - die trotse tradisie van Odhin, Thor, Sif, Heimdall en die ander gode wat in
die Edda-verse beskryf word - rus ons toe om die tirannie van die noodlot en die
verborgenheid van die dood in die gesig te staar.
Gewone mense - toegewy aan wat Nietzsche die slawe-godsdienste genoem het - spandeer
hul lewens aan afsloof en gehoorsaamheid. Lede van die Broederskap - in teenstelling - is
buitengewone sterflinge wat weet hoe om te regeer, te veg, te jag en voort te plant.

GESKIEDENIS VOLGENS DIE ODHIN BROEDERSKAP
Wat die plek van Odhinisme of Asatru in die geskiedenis betref, bevestig
lede van die Broederskap dat die geloof van die Odhinisme dateer uit die
begin van die mensdom.
Die mens was vir etlike honderdduisende jare 'n jagter - 'n boer vir tien
duisend jaar - en 'n fabriekswerker vir tweehonderd jaar. Odhinisme is die
geloof van die mens, die jagter.

Hierdie geloof, wat in die vyftiende eeu van hierdie era amper uitgewis is,
is deur die Odhin Broederskap lewendig gehou.
Die groot monoteïstiese godsdienste - in teenstelling - die godsdienste
van Judaïsme, Christendom en Islam - verteenwoordig die werker-man
die slaaf. As slawe-godsdienste leer hulle mans en vroue om te kniel, te
glo en gehoorsaam te wees.
Histories beskou die Odhin Broederskap Judaïsme, Christendom en
Islam as drie manifestasies van dieselfde geloof. Hierdie godsdienste, wat
dieselfde god aanroep, het in wese dieselfde vyf wette. Gelowiges word
geleer om te paai, te versoen, te smeek, te eer en gehoorsaam te wees.

WIE HET DIE ODHIN BROEDERSKAP GESTIG ?
In die legende van die Broederskap begin die verhaal toe 'n jong heidense
weduwee - die pragtige moeder van drie - gevang is terwyl sy besig was om haar
ou gode en godinne in 'n afgeleë grot te vereer.
'n Bende van verklaarde Christene - skynheiliges wat swart van haat was - het haar
lewendig op 'n brandstapel, wat uit groen hout bestaan, verbrand.
Na die moord het die vrou se drie kinders - deur gebruik te maak van 'n ou en
verbode ritueel van heidendom - 'n ritueel genoem nekromansie - haar van buite
die buitenste duisternis - van anderkant die graf op geroep.
Die vermoorde vrou het die oproep beantwoord en het haar kinders opdrag gegee
om die antieke geloof van Odhinisme te red deur die beweging ondergronds te
neem.
Hulle is opdrag gegee om 'n geheime samelewing te vorm - 'n sameswering van
gelykes. Toegewy aan die ou gode. Dit is die Odhin Broederskap genoem.
Volgens die Broederskap het al hierdie gebeure iewers in Eurasië plaasgevind iewers noord van die Swart See - in die vyftiende eeu van die huidige era.

Ons weet dat daar begrawe artefakte bestaan wat eendag ons verhaal sal bevestig.

HOE SLUIT MENS AAN BY DIE ODHIN
BROEDERSKAP?
Tradisioneel het die leerstellings versprei van persoon tot persoon.
Slegs deur die gesproke woord, van verstand tot verstand, kon die
geheime oorgedra word.
Vandag, egter, met meer geskrewe inligting wat in manuskripte en
in gepubliseerde vorm verskyn, word alleenstaande praktisyns alleenloper wolwe wat hulleself inisieer - meer algemeen.
In sy huidige vorm is lidmaatskap in die Odhin Broederskap
geheim - soos in die sogenaamde Illuminati-komplot. Die
doelstellings van die Odhin Broederskap word in die openbaar
bekend gemaak - soos in die legendariese Rosicrucians.

Anders as die Vrymesselaars, het lede van die Odhin Broederskap
nie geheime woorde of grepe of gebare nodig om mekaar te
herken nie. Ons ken mekaar deur 'n manier van praat, 'n
waardigheid, ‘n gereserveerdheid en 'n intensiteit in die oë.

FEITE OOR DIE ODHIN BROEDERSKAP
1. Die Odhin Broederskap is 'n politeïstiese geloof wat gewy is aan Odhin, Thor, Sif, en die
ander gode van die Noorse tradisie. Monoteïsme, beskryf as "die geloof in een totalitêre
god," is "belaglik en absurd."
2. Die Odhin Broederskap beweer 'n ongebroke historiese afkoms vanaf 1421. Alhoewel
die beweging "die bytmerke van die Christendom dra," het ons vervolging oorleef.
3. Om in die Broederskap geïnisieer te word (ons is 'n "geheime samelewing"), moet
individue hul bloed aan "die gode wat leef," toewy, aanbid en heilig maak".
4. Die Broederskap verwerp "geloof" as "'n gif wat die verstand verlam." Lede word geleer
om kennis na te jaag.
5. Die Broederskap verheerlik krag. Ons handhaaf dat dit "slegs deur kragtiger te word dat
'n man sy geestelikheid kan besef."
6. Die Broederskap leer absolute selfstandigheid. Lede sal eerder “steel as om liefdadigheid
te aanvaar. "
7. Sonde word ontken en "berou" word as 'n "totem van dekadensie" veroordeel. Odhiniste
sien berou as 'n teken van swakheid omdat "slegs die geterroriseerde berou".
8. Die Odhin Broederskap het geen tempels of kerke nie. Ons glo dat die gode oral geëer
kan word so lank as wat al die "vreemdelinge" uitgesluit word, alle woorde word gefluister
en "alle gruwels word vermy." (Met gruwels bedoel ons "losbandigheid en sluipmoord.")

9. Die sentrale ritueel van die Broederskap word die "Glimpse-Of-Extraordinary-Beauty"
genoem. Die feesgangers wat hierdie ritueel uitvoer, word "omhul en ingedring deur die
gedagtes van 'n god."
10. Die Broederskap glo in die lewe na die dood ("niks sterf vir ewig nie"). Ons glo daar is
drie "Ander-Wêrelde", insluitende die fabelagtige "Valhalla" of "Wit-Koninkryk." Die
Odhin Broederskap glo dat die Christelike hel nie bestaan nie. Die hel is een van die
"onwaar gruwels" wat deur uitgestorwe teoloë versin was.

Onthou dit altyd
Krag is beter as Swakheid
Moed is beter as Lafheid
Vreugde is beter as Skuldgevoel
Eer is beter as Oneer
Vryheid is beter as Slawerny
Verwantskap is beter as Vervreemding
Realisme is beter as Dogmatisme
Energiek is beter as Leweloosheid
Voorvaders is beter as Universalisme

