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LEGEA SI LEGAMANTUL - RAMURA DE VARSTA EXPLORATORI

Legea Exploratorului
1. Pentru ca valorile morale să nu dispară, pentru ca banul să nu aibă o pozitie privilegiată si pentru ca

excesele să nu se întâlnească la tot pasul, am ales cinstea, onestitatea si cumpătarea;

2. Pentru ca omul să nu-si uite semenii si să nu devină din ce în ce mai egoist, am ales să fiu
responsabil, să-mi servesc aproapele si societatea;

3. Pentru că progresul nu-i iartă pe cei ce nu-i tin pasul, pentru că schimbările sînt rapide, am ales să-
mi îmbogătesc cunostintele si să împărtăsesc celorlalti din ceea ce stiu;

4. Pentru ca natura să nu fie înghitită de deseuri si distrusă de poluare, am ales să   protejez mediul
înconjurător si să cultiv dragostea de natură printre semeni;

5. Pentru ca credinta să nu mai fie motiv de ură între oameni, am ales să fiu credincios si să respect
credinta celorlalti;

6. Pentru ca unii să nu fie mai egali decât altii si pentru ca forta să nu fie mai presus de argumente, am
ales să respect  valorile democratiei si drepturile omului;

7. Pentru ca omul să nu-si neglijeze corpul si pentru ca activitatea în mijlocul naturii să nu fie o
raritate, am ales să duc o viata sănătoasă, să respect natura si legile ei;

8. Pentru ca tinerii să nu-si piardă speranta într-o lume mai bună, pentru a nu se lăsa doborâti de
stressul cotidian, am ales să simt bucuria de a trăi si de a mă destinde, de a fi încrezător în
propriile-mi forte si în viitor;

9. Pentru ca promisiunile făcute să nu se uite repede si pentru ca haina să nu-l facă pe om, am ales să-
mi respect cuvântul dat si să pun spiritul cercetăsesc în tot ceea ce fac;

Am ales să fiu cercetas - explorator: am ales o lege, o promisiune si un mod de viată.

Legământul exploratorului
Eu, …, promit ca alături de ceilalti cercetasi, alături de patrula si unitatea mea, să fac tot ce pot mai
bine pentru a respecta Legea Exploratorului, pentru a-mi îndeplini datoria fată de mine, fată de semeni
si fată de Dumnezeu.
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