
 

Zákon čtyřnásobného ohně 

 Zákon čtyřnásobného ohně je filozofií a ideologii 

Woodcraftu. Jeho autorem je zakladatel 

Woodcraftu E.T. Seton a jeho cílem bylo a je 

rozvíjet jak tělesné tak duševní vlastnosti lidí. 

 

Z hlavního ohně vycházejí 4 cesty, cesty těla, mysli, ducha a služby. Ty vedou ke 
čtyřem světlům, ze kterých vycházeji 3 paprsky. 
 
Toto je světlo krásy: 

1.Buď čistý, ty sám i místo, kde žiješ. 
2.Rozuměj svému tělu a měj k němu úctu. Je chrámem ducha. 
3.Buď přítelem všech neškodných tvorů. Chraň stromy a květiny, 
obzvláště dávej pozor na oheň v lese i ve městě. 

 
Toto je světlo pravdy: 

4.Čestné slovo je svaté. 
5.Hraj poctivě. Falešná hra je totéž co zrada. 
6.Buď pokorný. Uctívej Velkého Ducha a respektuj víru jiných. 
 

Toto je světlo síly: 
7.Buď odvážný. Odvaha patří k nejvznešenějším vlastnostem. 
8.Mlč, dokud hovoří starší, a prokazuj jim úctu i jinak. 
9.Buď poslušný. Poslušnost je základní povinnost na cestě lesní 
moudrosti. 
 

Toto je světlo lásky: 
10.Buď laskavý. Vykonej aspoň jeden dobrý skutek denně. 
11.Ochotně pomáhej druhým. Konej své povinnosti. 
12.Buď veselý. Raduj se z toho, že žiješ. 
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