De basis van Odinisme
Deze zijn ingekapseld in de 9 nobele Deugden en
Doelen van de Odinic Rite
De 9 nobele deugden zijn:
Moed – Waarheid, - Eer - Trouw
Discipline – Gastvrijheid - Vlijtigheid Zelf behulpzaamheid – Volharding
De 9 doelen zijn:
1. Om openhartigheid en trouw in Liefde en
Toewijding naar de geprobeerde vriend te
handhaven: hoewel hij mij raakt, ik zal hem geen
onrecht aan doen

Het belang van de
Odinic Rite
De Rite verzorgt een ‘thuis’ voor hen die zoekende
zijn naar de terugkeer naar de Natie van Odin
In tijden van verwarring en perversiteit, staan wij
als een rots in donker turbulent water. Zij met de
kracht in hun hart en een sterke wil kunnen zich
aan deze rots optrekken en daar hun geloof in
vinden.

2. Maak nooit een eed die niet nagekomen kan
worden, want groot en grim is de beloning voor
het breken van deze eed.
3. wees niet neerbuigend naar de nederige en de
lage levensvormen
4. Herinner het respect dat is verdiend door de
ouderen
5. Laat geen kwaad jegens Geloof, Volk & Familie
onbestraft. Confronteer het kwaad in plaats van
het kwaad op te wachten.
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6. Vriendschap met mensen is altijd goed, maar
vertrouw nooit een belofte van een vreemde
7. Als ik ‘t woord van een dronken man hoor, zal
ik niet kwaad worden, aangezien veel leed en pijn
uit dat soort dingen voortkomt.
8. Toon respect naar de doden, zij die van
ouderdom stierven, zij die verdronken en zij die
omkwamen tijdens goede daden
9. Respecteer de autoriteit maar houd vast aan de
normen en waarden van onze voorouders
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ODINISME
een europees volks
geloof
Er is niets wat nog duidelijker een volks identiteit
definieert dan zijn natuurlijke religie.. Het
orgaanachtige geloof van elk volk definieert hun
identiteit en omvangt de potentie van dat volk
meer dan wat dan ook. Dit komt door de grootte
van het volk en de gedeelde ervaringen en
wijsheid ervan. Een bevolkingsgroep is een
manifest in de wereld van vorm van de Gods
vormen en hun geloof. En zo is het geloof weer
een link, beide biologisch en spiritueel, met hun
voorouders, hun goden en de aarde. Het verbind
het verleden, het heden en de toekomst. Het
definieert wat een volk was, is en het kan worden.

De vieringen in Odinisme
vreemde religies. Logisch, in deze tijd om te
kunnen bepalen welk religie dat van ons is moet
het een naam hebben.
Odinisme werd gebruikt door sommige van de
eerste pioniers tijdens de heropleving van ons
geloof in de moderne era om het oude geloof te
beschrijven. Andere namen die gebruikt worden
zijn. Asatru, Nordisme, Irminisme, Armanisme,
Troth, Vanatru etc. Dit zijn allemaal namen voor
hetzelfde geloof. Maar, om enige verwarring te
voorkomen word alleen de naam Odinisme hier
gebruikt.

Charmering van de Ploeg Januari 17
Vali Februari 14
Zomer Vindingen Maart 20
Sigurd April 23
Ragnar Lodbrok Mei 22
Midzomer juni 21
Sleipnir July 26
Ontdekking van de Runen Augustus 25
Winter Vindingen September 20
Hengest Oktober 12
Einheriar November 11
Moeder Nacht December 20

Het oorspronkelijke en natuurlijke geloof van de
noord Europese bevolking is Odinisme, het is ons
erfgoed, onze identiteit en onze bestemming.
Odinisme is een Holistisch systeem – het is
compleet. Het heeft z’n mythologie, z’n esoterische
en exoterische aspecten – het mystieke en
mondane – Alles!

Waarom Odinisme
en niet een ander
Geloof?
Er wordt gezegd dat onze vroege voorouders geen
naam hebben voor hun geloof. Dit is
waarschijnlijk waar, maar in die tijd leefden alle
mensen volgens het geloof. Er was geen behoefte
aan een naam en er waren geen andere religies
bekend
Dit veranderde logischerwijs toen vreemde
volkeren verschenen en uiteraard

De vieringen en hun bedoelingen zijn helemaal niet
hetgeen wat Odinisme in houd, toch, in een
bepaalde zin, is elke dag van ons leven een viering.
Maar het is wijd bekend dat de meest effectieve
manier van het uitdragen van de wijsheid en
ethiek van een individu, het uitvoeren van rituelen
is.
Een van de meest belangrijke rituelen in Odinisme
heet een Blot. Een Blot is een tijd waarin er zeer
bewust onze link met de Goden, onze voorouders
en onze Volksziel: onze link met alles wat bestaat
wordt gevierd.
De Odinic Rite viert deze blots maandelijks als
volgt.

’Het geloof,’ de religie van een ‘Volk’ is een
expressie van hun link met de Goden die bij dat
geloof horen. ‘De Familie’ is de basisstructuur van
dat Volk. Het balanceert de Mannelijke en
Vrouwelijke principes van het bestaan, de
dynamische doorgang en ontvangst. De behoefte
om te beschermen en verzorgen. Deze 3 dingen zijn
volledig ingeweven.
Verdediging van een is verdediging van Allen.
Streven voor een is streven voor allen. In dit
balans het “een zijn” en het groeien”
Het motto omvangt alles

Een volledige uitleg van elke Blot is beschreven in
“the Book of Blotar” van de Odinic Rite. De
Authentieke Rituelen van de Odinic Rite.
Deze kan verkregen worden via de Odinic Rite site
Naast de Blots, vieren Odinisten ook de cyclus van
het leven zoals de geboorte, het huwelijk en ook de
dood.
De O.R. voert ook een cyclus van wereldwijde Blots
uit. Details zijn hiervan te vinden in de O.R
Briefings (een leden tijdschrift) en via de O.R. Elist.

