Quando o
mundo estiver
impregnado de
mentiras um
segredo oculto
por longo tempo
será revelado.
Uma antiga profecia
Odinista

Irmandade
Uma sociedade secreta
para guerreiros pagãos

de Odin

Declaração

Origens

Existimos entre vocês como uma
elite oculta, uma conspiração de
iguais onde cada membro é um
líder.

A Irmandade de Odin nasceu ao
norte do Mar Negro, em uma
remota aldeia, no ano de 1421 –
mantendo
uma
linhagem
ininterrupta de iniciados desde
então.

Fazemos parte de uma legião de
honra, orgulhosos membros do
exercíto invisível dos Deuses.
Como um raio de luz em um
mundo decadente, valorizamos a
vida, a beleza, a coragem e a
audácia.
Para encontrar a Irmandade de
Odin, é preciso saber onde e como
procurar.
Nos reconhecemos por um brilho
no olhar, uma nobreza na maneira
de agir e falar.
Somos poucos, mas estamos em
todos os lugares.

Nascida a partir da violência contra
uma jovem viúva, que venerava os
Antigos Deuses, a Irmandade de
Odin é uma Sociedade Secreta para
mortais extraordinários.
A mulher que iniciou a Irmandade
de Odin, foi enviada aos seus filhos
na noite mais fria do inverno, pelo
próprio Odin, com a seguinte
orientação:
“Ouçam minhas palavras e os Deuses
do passado serão os Deuses do Futuro!”

Ensinamentos
A Irmandade de Odin ensina que:
 Nada morre para sempre.
Tudo e todos retornam de
acordo com a Lei do Círculo
Infinito.
 O Bem e o Mal absolutos não
existem. Mas existe a honra e
a desonra.
 Os Deuses e Deusas de
Asgard andam entre nós.
 Um iniciado é um amigo e
representante dos Deuses.
 Somente se tornando mais
forte, o homem pode alcançar
sua divindade
 Não podemos escolher nosso
noss
destino,
mas
podemos
escolher
enfrentá-lo
bravamente.
 O monoteismo, a crença em
um único Deus, é a
absurda e
contrária
aos
fatos
da
Natureza.

