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Etický kodex Slovanského kruhu 

 

Člen Slovanského kruhu 

 

(1) si je vědom skutečnosti, že duchovní cesta Slovanství je nejen cestou osobní, ale také 

skupinovou, navazující na linii našich předků. 

(2) svou činností pomáhá obohacovat pole slovanské duchovnosti a přináší nové výsledky 

bádání na poli historickém, etnologickém, antropologickém, kulturním, rituálním a 

spirituálním ku sdílení všemi členy Slovanského kruhu. 

(3) se vymezuje vůči extrémním hnutím a skupinám. Bez odborné konzultace neintegruje do 

Slovanského kruhu neověřené informace, a to právě z důvodů zachování co největší čistoty 

a originality původního slovanského způsobu žití. 

(4) se snaží nalézat, rozvíjet a udržovat tradice a rituály našich předků a prakticky je 

uplatňovat v dnešní době. 

(5) sdílí svoje dovednosti, znalosti, obor studia či zaměstnání ku prospěchu slovanské 

tradice. 

(6) se snaží co nejvíce dodržovat pravidelnost a dobu základních obřadů, oslav, žertev 

(ceremonií) v souladu s přírodními a slunečními cykly, neboť toto dodržování navazuje na 

pevnost a sílu tradice. 

(7) svou činnost vykonává nejen pro sebe, ale také ve prospěch svého rodu, Slovanského 

kruhu a všech ostatních bytostí. 

(8) má v úctě celý Vesmír, respektuje živly přírody, její živé i neživé součásti, duchy, rostliny i 

zvířata.  

(9) respektuje nejen své vlastní předky, ale i předky druhých, a také potomky lidí a všech 

tvorů žijících na Zemi, kteří přijdou po něm. 

(10) je pozorným hostitelem, s ostatními se snaží vycházet tak, aby to bylo ku prospěchu 

Slovanského kruhu, ale i všech ostatních. 
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(11) respektuje odlišné názory a víru ostatních, sdílí s nimi ty své, nikoho však o nich 

nepřesvědčuje. Dodržuje osobní prostor a svobodu ostatních, dovolí každému vyslovit 

vlastní názor, je to právo každého z nás. 

(12) dodržuje čistotu myšlení a slova, preferuje pozitivní myšlení. Pozitivní energie a radost 

věnovaná ostatním se nám mnohonásobně vrátí. 

(13) nelpí na minulosti, je otevřený a přátelský, odpouští a přijímá odpuštění za chyby své i 

chyby druhých. 

(14) je zodpovědný za své činy, pomáhá ostatním, respektuje majetek druhých. 

(15) rozvíjí a udržuje zdraví a rovnováhu na všech úrovních – tělesné, emocionální, 

mentální, duševní a duchovní.  

(16) v sobě pěstuje vnitřní ušlechtilost a zaměření na vyšší duchovní vedení, učí se vnímat 

celistvost a propojenost všeho ve světě. 

(17) ve svém životě zastává postoj „zlaté střední cesty“, je přiměřeně zdrženlivý ve všech 

aspektech žití – přijímání darů přírody (jídlo a pití), práce, odpočinek, zábava, sexualita.  

(18) rozvíjí v sobě celkovou spokojenost a optimismus, i v případě životních nesnází. Umí 

poděkovat za krásy, dary i výzvy života ve všech jeho nejrůznějších podobách. 

(19) pěstuje soucit a štědrost, své zisky majetkové i duchovní dokáže sdílet s ostatními. 

(20) je upřímný k ostatním, ale hlavně sám k sobě, je sám sebou.  

(21) v sobě pěstuje vnitřní ušlechtilost a zaměření na vyšší duchovní vedení, učí se vnímat 

celistvost a propojenost všeho ve světě.  

 

(22) si je jako člen Vnitřního kruhu plně vědom zodpovědnosti vyplývající z jeho účasti na 

Vnitřním kruhu. Aktivně hledá možnosti, jak přispět ke zlepšení činnosti Slovanského kruhu 

na všech úrovních. Z důvodů zachování efektivity práce plní zadané úkoly včas a na setkání 

Vnitřního kruhu přichází připraven, nezatěžuje ostatní členy osobními záležitostmi v čase 

vyhrazeném pro společnou činnost. 

 

 


