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0 Namiesto úvodu

VIDÍM,
… že si úspešne dokončil etapu PÁŽAŤA SVETLA Slovenského skautingu! To
už niečo je! Blahoželáme!
Teraz na Teba čaká ďalšia cesta. Ako PANOŠ SVETLA sa vydáš na cestu, v
ktorej všetkým – ale v prvom rade sebe – dokážeš, že to, čo si sa ako páža
naučil, dokážeš ako panoš aj uskutočniť. Vlastne je to stále o návykoch. Cesta
PANOŠA SVETLA je navykaním si postojov a zručností, ktoré už poznáš z
predchádzajúcej etapy.
Aj ako panoša Ťa bude sprevádzať Tvoj tútor. A aj tu nielen môžeš, ale
vyslovene Ti odporúčame, aby si nešiel po ceste sám, ale, ak je to možné,
kráčali ste touto cestou spoločne ako družina, alebo aspoň skupina bratov a
sestier skautov na Ceste Svetla.
Cesta PANOŠA SVETLA je poslednou „prístupovou etapou“ do RÁDU
SVETLA Slovenského skautingu. Po jej dokončení sa staneš konečne jeho
právoplatným členom a rytierom. Už vopred sa tešíme na to, ako Ti o niekoľko
mesiacov budeme môcť k tomuto veľkému úspechu opäť zablahoželať! Ale
teraz už dosť bolo slov, poďme do práce!

1 „Silná Dvanástka“ – SDRS
Jedno z dedičstiev, ktoré máme spoločné s hnutím woodcrafterov, je symbolika
Štvornásobného ohňa a jeho štyroch svetiel, ktorými sa neodmysliteľne aj u nás
začína každý snemový oheň. Tieto štyri svetlá sú akoby rámom, formou pre
formovanie dokonalého človeka. A, mimochodom, celkom dobre zodpovedajú
iným štyrom vlastnostiam, nazývaným kardinálne čnosti, ktoré pred tisíckami
rokov zadefinoval veľký grécky filozof a vychovávateľ Alexandra Veľkého,
Aristoteles tiež ako štyri najdôležitejšie vlastnosti dokonalého človeka. Ak tieto
dve štvorice využijeme a „poukladáme“ do nich schopnosti, ktoré si si
osvojoval ako Páža Svetla, výsledkom bude vcelku elegantné „čosi“, ktoré sme
si v Ráde Svetla nazvali Silná Dvanástka Rádu Svetla (SDRS):
BYŤ

SVETLO PRAVDY

čnosť MÚDROSTI

JEDNAŤ

ČESŤ – viem, kto som a poznám
svoju hodnotu.

MOTIVÁCIA – nosím v sebe
vnútornú silu nevzdať to, ale
napredovať a konať až do konca.

NAPREDOVANIE a RAST –
stvárňujem sám seba podľa
poznaného dobra, aby som sa stával
stále lepším a dokonalejším
človekom.

SVETLO KRÁSY

čnosť DISCIPLÍNY

čnosť SILY

PROAKTIVITA – prijímam
zodpovednosť za svoj osud a
iniciatívne pracujem na jeho
stvárňovaní..

PLÁNOVANIE – viem, čo chcem,
viem ako sa k tomu dopracujem a
viem si určiť cestu.

USPIEŤ

SVETLO SILY

ODVAHA a SEBAÚCTA – viera v
cieľ a pevná istota nádeje na jeho
dosiahnutie a dôvera v svoje sily a
schopnosti.

12
DELIŤ SA

SVETLO LÁSKY

čnosť SPRAVODLIVOSTI

PRÁCA – nebojím sa jej a viem
tvrdo pracovať na svojom víťazstve.

VÝHRA-VÝHRA – usilujem o
vzťahy, kde sme všetci víťazmi.

SEBADISCIPLÍNA – najprv práca,
potom zábava, najprv sejba, potom
uspokojenie z krásy nadobúdanej
dokonalosti a z ovocia úspechu.

EMPATIA a POROZUMENIE –
usilujem sa najprv počúvať a
porozumieť druhých, ale potom aby
aj oni rovnako porozumeli mne.

OBETA – viem si vybrať to, čo je
dôležité, krásne a vzácne a na čom
záleží a sústrediť sa na to. Nebojím
sa obetovať a zanechať iné veci, aby
som dosiahol to, čo je dôležité.

SYNERGIA – využívame svoje
odlišnosti, talenty a nadania, aby sme
sa obohacovali a vzájomne sa
posilňovali a pomáhali si na ceste za
spoločným cieľom.

2 „Panošské skúšky“
Štyri svetlá, štyri čnosti, štyri „trojky“ SDRS budú základom pre ŠTYRI
PANOŠSKÉ SKÚŠKY, ktoré na Teba teraz čakajú. Ich pravidlá sú jednoduché:
• Každá zo štyroch skúšok trvá JEDEN MESIAC, čiže 4 týždne.
• Každá zo štyroch skúšok sa postupne venuje jednej zo štyroch oblastí SDRS.
skúška teda bude z oblasti svetla pravdy, druhá zase zo svetla sily a tak ďalej.
Plniť ich môžeš v ľubovoľnom poradí.
• Každá zo štyroch skúšok musí obsahovať jasný a hlavne merateľný cieľ, ktorý
po jej skončení dosiahneš – napríklad: „Po skončení tejto skúšky urobím sto
klikov bez prerušenia, pričom teraz v teste urobím iba šesťdesiat“.
• Pri každej zo štyroch skúšok vysvetlíš, ako konkrétne pri nej budeš trénovať a
súčasne aj dokazovať najmenej dve schopnosti z trojky vlastnej danej oblasti,
napríklad pri svetle lásky vysvetlíš, ako presne budeš napĺňať požiadavku
empatie a synergie, alebo synergie a výhry-výhry a podobne. Je len samozrejmé,
že pritom využiješ zručnosti a postupy, ktoré si sa ako Páža Svetla naučil.
• Každú zo štyroch skúšok dôkladne a písomne naplánuješ podľa Desatora
stanovovania cieľa a raz týždenne budeš priebežne hodnotiť svoje plnenie
skúšky napríklad s pomocou metódy TEFCAS, alebo podobnej a, ak treba,
budeš upravovať spôsob, akým skúšku plníš.
• Každá zo štyroch skúšok musí byť primerane náročná a vyžadovať od Teba
skutočnú námahu a úsilie – na stupnici od 0 do 10, kde 0 = „brnkačka“ a 10 =
„nadľudský výkon, takmer nemožné!“ sa budeš pohybovať najmenej na čísle 5
a vyššie, aby si tak mohol byť na svoje víťazstvo naozaj hrdý!
• Každú zo štyroch skúšok musí schváliť Tvoj tútor a, ak sa dá, je skvelé, ak jej
obsah a cieľ aj verejne predstavíš svojej družine, aby Ťa mohla pri jej plnení
sledovať a povzbudzovať.
• Výsledky v podobe dosiahnutého cieľa každej zo štyroch skúšok
predvedieš/predstavíš podľa možností nielen svojmu tútorovi, ale aj svojej
družine.
• Na konci každej zo štyroch skúšok napíšeš na jednu A4-ku svoje osobné
zhrnutie – niečo ako hlásenie z misie u vojakov – v ktorom veľmi osobne
zhodnotíš, čo si sa počas skúšky naučil, čo si zistil, ako dopadlo preverenie
Tvojich schopností a zručností z oblasti daného svetla a čo by si si sám sebe do
budúcnosti v tejto oblasti odporúčal. Túto úvahu potom predebatuješ už v
súkromí – alebo, ak ich máš, tak aj v kruhu Tvojich druhov na Ceste Svetla.
• Tútor má v Tvojej skúške posledné slovo a on určí, či si svoju skúšku naozaj
zložil, alebo ju musíš zopakovať – pričom Ti vysvetlí dôvod.

3 … a, samozrejme!
… čo by to bolo za PANOŠA SVETLA, ak by nebol príkladom pre ostatných
skautov a skautky, že? Preto súčasťou Tvojej panošskej skúšky bude aj
nasledovné:
ALEBO

ALEBO

budeš mať počas celých štyroch
mesiacov Tvojich skúšok 100%
dochádzku na družinovky,
oddielovky a výpravy

získaš výzvu
UZOL DOBRÉHO SKUTKU

(čiže alebo prídeš, alebo budeš mať
sakramentsky dobrý dôvod,
prečo si prísť nijakovsky nemohol)

a nielen, že na nich budeš, ale na
konci Tvoj radca / vodca / tútor
potvrdia, že si bol ich aktívnym a
prínosným účastníkom!

a dochádzka na skautské
družinovky, oddielovky a výpravy Ti
počas celých štyroch mesiacov
neklesne v nijakom prípade pod
75% (za rovnakých podmienok, ako vedľa)

P Tvoja skúška svetla PRAVDY
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
V tejto skúške musíš pri dosahovaní cieľa súčasne rozvíjať a osvedčiť najmenej dve z
troch zručností svetla pravdy SDRS.
Zvolené zručnosti pritom musia mať v projekte jasný a dôležitý význam, musia byť
preň skutočne potrebné, alebo ním byť skutočne a hmatateľne rozvíjané – nielen sa
tam „vyskytovať“ v štýle: „No a dáme si tam empatiu, lebo však sa pri tom lepšie
spoznáme… a aj prácu, lebo však tam budeme aj niečo robiť… a určite obetu, lebo
veď nám to zaberie pár hodín času, ký to urobíme…“ a pod. Cieľom nie je „mať to
čím skôr za sebou“, ale zostaviť si svoj projekt tak, aby si na konci tejto skúšky bola
naozaj o niečo lepším a dospelejším a schopnejším človekom, než na jeho začiatku.

KEDY ROZVÍJAM A OSVEDČUJEM NIEKTORÚ ZRUČNOSŤ
SVETLA PRAVDY?

ČESŤ rozvíjaš vtedy, keď splníš najmenej

PLÁNOVANIE rozvíjaš

jedno z týchto kritérií:

vtedy, keď splníš nasledovné
kritérium:

• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje osvojenie si
vyšších morálnych a etických princípov a to
hlavne v praktickom živote a konaní.
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje konať bez
ohľadu a dokonca napriek svojim pocitom
a náladám, alebo mienke a tlaku Tvojho okolia.
• Skúška cieľavedome napĺňa Tvoj osobný kódex
(ktorého hodnoty v závere Tvojej cesty pážaťa
Svetla odobril Tvoj tútor) a je tak uskutočňovaním
princípov, na ktorých si sa rozhodol postaviť aj
svoj ďalší život a konanie nielen v skautingu.

• Splnenie skúšky je súčasťou
uskutočňovania Tvojich
dlhodobých, všeobecne známych
životných cieľov, na ktorých už
nejaký ten čas pracuješ
a nezanedbateľne prispeje k tomu,
aby si ich napĺňal a smeroval k ich
úspešnému zavŕšeniu.

NAPREDOVANIE a RAST
rozvíjaš vtedy, keď splníš
najmenej jedno z týchto
kritérií:
• Splnenie projektu Ti prinesie
osvojenie si nového životného
návyku, ktorý si doteraz nemal a
užitočného aj po skončení skúšky.
• Splnenie skúšky bude mať za
následok odstránenie niektorého
zlozvyku, ktorý v tejto chvíli máš.

Cieľ, za ktorým počas skúšky pôjdem, jednou vetou:

Stručný popis môjho zámeru:

Aké merateľné výsledky preukážu, že
som svoj cieľ dosiahol?

Z trojky Svetla pravdy pri dosahovaní cieľa budem
rozvíjať a osvedčím túto schopnosť (napíš ktorú a
ako)…:

… a túto schopnosť (tiež napíš ktorú a ako):

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Tvoj plán:
Zoznam benefitov, ktoré mi dosiahnutie cieľa a
splnenie skúšky prinesie:

Zoznam prekážok, ktoré budem musieť pri skúške
prekonať:

Aké zručnosti, schopnosti, návyky, vedomosti,… si
budem musieť na ceste k cieľu osvojiť?:

Zoznam ľudí, skupín, organizácií,… ktoré na ceste k
cieľu budem potrebovať, alebo mi môžu byť
užitočné:

Jednotlivé kroky a harmonogram:
Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Prípadné ďalšie poznámky:

Priebeh Tvojej skúšky:
Začiatok dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým schvaľuje plnenie
tejto mojej skúšky:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po prvom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po druhom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po treťom týždni:

Záverečné vyhodnotenie skúšky a dosiahnuté výsledky:

Záverečné zhrnutie som prebral so svojim tútorom dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým potvrdzuje splnenie
mojej skúšky:

S Tvoja skúška svetla SILY
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
V tejto skúške musíš pri dosahovaní cieľa súčasne rozvíjať a osvedčiť najmenej dve z
troch zručností svetla sily SDRS.
Zvolené zručnosti pritom musia mať v projekte jasný a dôležitý význam, musia byť
preň skutočne potrebné, alebo ním byť skutočne a hmatateľne rozvíjané – nielen sa
tam „vyskytovať“ – porov. inštrukcie k skúške svetla pravdy.

KEDY ROZVÍJAM A OSVEDČUJEM NIEKTORÚ ZRUČNOSŤ
SVETLA SILY?

PROAKTIVITU rozvíjaš vtedy, keď splníš

MOTIVÁCIU rozvíjaš

najmenej jedno z týchto kritérií:

vtedy, keď splníš najmenej
jedno z týchto kritérií:

• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje preukázať
zodpovednosť za Tvoj budúci osud, život,… a prejaviť
iniciatívu v ich utváraní a skutočne sa zvýšená
zodpovednosť aj iniciatíva u Teba trvalo preukážu.
• Splnenie skúšky sa reálne a významne prejaví na
zmene Tvojho života smerom k lepšiemu a zlepší tak
Tvoje vyhliadky na úspešný život v budúcnosti.
• Splnenie skúšky sa reálne prejaví v tom, že niektorú
z vecí vo svojom živote, ktorú si doteraz považoval za
problém, zmeníš na príležitosť a začneš ju
preukázateľne využívať vo svoj prospech.

ODVAHU a SEBAÚCTU rozvíjaš vtedy, keď
splníš najmenej jedno z týchto kritérií:
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje odvážne
prekonať Tvoje doterajšie hranice, pokúsiť sa o niečo,
o čo si sa doteraz nikdy neodvážil pokúsiť, alebo
v čom si doteraz nikdy neuspel – takže úspech
významne posilní Tvoju sebadôveru a odvahu.
• Skúška Ti umožní lepšie spoznať Tvoje slabé stránky
a preukázateľne zapracovať na ich úspešnom (aspoň
čiastočnom) prekonaní.

• Skúška v sebe zahŕňa skutočný,
úspešný a vopred zámerne
vymyslený a naplánovaný
spôsob vzájomného
podporovania sa s inými,
s ktorými tento projekt robíš
(alebo ktorí sú jeho súčasťou).
• Skúška obsahuje verejný
záväzok, ktorým sa verejne
zaviažeš k niečomu naozaj
veľkému, čo je
náročné, vyžaduje opravdivú
nadpriemernú
vytrvalosť, ochotu prekonať nie
malé prekážky a tento svoj
záväzok aj splníš.
• Projekt v sebe obsahuje
prekonanie niektorej
maladaptívnej schémy (porov.
CD-ROM), ktorú si vo svojom
konaní odhalil a ktorú chceš
teraz počas skúšky odstrániť.

poznáš z

• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje prijať skutočnú
a vážnu zodpovednosť a úspešne naplniť veľké
a náročné očakávania, ktoré na Teba kladie.

• Splnenie skúšky od Teba
vyžaduje vysoký stupeň
motivácie, trpezlivosti a
vytrvalosti pri prekonávaní
námahy, ktorá sa javí byť
nudnou, stereotypnou, ale je
nevyhnutnou k úspechu.

Cieľ, za ktorým počas skúšky pôjdem, jednou vetou:

Stručný popis môjho zámeru:

Aké merateľné výsledky preukážu, že
som svoj cieľ dosiahol?

Z trojky Svetla sily pri dosahovaní cieľa budem
rozvíjať a osvedčím túto schopnosť (napíš ktorú a
ako)…:

… a túto schopnosť (tiež napíš ktorú a ako):

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Tvoj plán:
Zoznam benefitov, ktoré mi dosiahnutie cieľa a
splnenie skúšky prinesie:

Zoznam prekážok, ktoré budem musieť pri skúške
prekonať:

Aké zručnosti, schopnosti, návyky, vedomosti,… si
budem musieť na ceste k cieľu osvojiť?:

Zoznam ľudí, skupín, organizácií,… ktoré na ceste k
cieľu budem potrebovať, alebo mi môžu byť
užitočné:

Jednotlivé kroky a harmonogram:
Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Prípadné ďalšie poznámky:

Priebeh Tvojej skúšky:
Začiatok dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým schvaľuje plnenie
tejto mojej skúšky:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po prvom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po druhom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po treťom týždni:

Záverečné vyhodnotenie skúšky a dosiahnuté výsledky:

Záverečné zhrnutie som prebral so svojim tútorom dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým potvrdzuje splnenie
mojej skúšky:

K Tvoja skúška svetla KRÁSY
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
V tejto skúške musíš pri dosahovaní cieľa súčasne rozvíjať a osvedčiť najmenej dve z
troch zručností svetla krásy SDRS.
Zvolené zručnosti pritom musia mať v projekte jasný a dôležitý význam, musia byť
preň skutočne potrebné, alebo ním byť skutočne a hmatateľne rozvíjané – nielen sa
tam „vyskytovať“ – porov. inštrukcie k skúške svetla pravdy.

KEDY ROZVÍJAM A OSVEDČUJEM
NIEKTORÚ ZRUČNOSŤ SVETLA KRÁSY?

PRÁCU rozvíjaš vtedy, keď splníš
najmenej jedno z týchto kritérií:
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje opravdivú
a tvrdú prácu, nadpriemernú námahu, spojenú
so „zónou rastu“, v ktorej sa projekt pohybuje.
• Ak výsledkom skúšky je dosiahnutie
majstrovstva (alebo aspoň vysokej,
nadpriemernej zručnosti) v niečom, čo si
doteraz neovládal , alebo len veľmi málo
a ktorého nadobudnutie od Teba vyžadovalo
značnú dávku tréningu, alebo štúdia
a podobne.

SEBADISCIPLÍNU rozvíjaš vtedy, keď
splníš najmenej jedno z týchto kritérií:
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje odklad
uspokojenia na neskôr a viditeľne sa v ňom
prejaví zásada „najprv práca, potom zábava“!
• Skúška viditeľne posunie Tvoj život smerom
ku kvadrantu 2 a viditeľne odstráni z Tvojho
života veci, spadajúce do kvadrantov 1 a 3!
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje dôkladné
týždenné plánovanie a to po dobu aspoň
jedného mesiaca.

splníš najmenej jedno z týchto
kritérií:
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje
skutočné zrieknutie sa niečoho, čo Ti
vonkoncom nie je ľahostajné, ale
čoho sa v záujme cieľa zriekneš a to
bez toho, aby si si to mohol neskôr
nejako vynahradiť (čiže o to prídeš).
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje
na nejaký čas dať stranou všetko
zábavu a iné nepodstatné veci
a sústrediť všetky svoje sily, čas
a prostriedky na dosiahnutie
nadpriemerného výsledku.
• Skúška Ti umožní lepšie spoznať
„20%“ vecí, ktoré sú v Tvojom živote
podstatné a výsledkom bude
viditeľné preorganizovanie Tvojho
života a konania tak, aby si do týchto
vecí vložil maximum svojich zdrojov
a prostriedkov a to aj za cenu
obetovania niektorých vecí
z kategórie „80%“.

poznáš z

• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje vytvorenie
skutočného rozpočtu, narábanie s s ním
a dodržanie ho a to po dobu aspoň jedného
mesiaca.

OBETU rozvíjaš vtedy, keď

Cieľ, za ktorým počas skúšky pôjdem, jednou vetou:

Stručný popis môjho zámeru:

Aké merateľné výsledky preukážu, že
som svoj cieľ dosiahol?

Z trojky Svetla krásy pri dosahovaní cieľa budem
rozvíjať a osvedčím túto schopnosť (napíš ktorú a
ako)…:

… a túto schopnosť (tiež napíš ktorú a ako):

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Tvoj plán:
Zoznam benefitov, ktoré mi dosiahnutie cieľa a
splnenie skúšky prinesie:

Zoznam prekážok, ktoré budem musieť pri skúške
prekonať:

Aké zručnosti, schopnosti, návyky, vedomosti,… si
budem musieť na ceste k cieľu osvojiť?:

Zoznam ľudí, skupín, organizácií,… ktoré na ceste k
cieľu budem potrebovať, alebo mi môžu byť
užitočné:

Jednotlivé kroky a harmonogram:
Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Prípadné ďalšie poznámky:

Priebeh Tvojej skúšky:
Začiatok dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým schvaľuje plnenie
tejto mojej skúšky:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po prvom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po druhom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po treťom týždni:

Záverečné vyhodnotenie skúšky a dosiahnuté výsledky:

Záverečné zhrnutie som prebral so svojim tútorom dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým potvrdzuje splnenie
mojej skúšky:

L Tvoja skúška svetla LÁSKY
VŠEOBECNÉ PODMIENKY
V tejto skúške musíš pri dosahovaní cieľa súčasne rozvíjať a osvedčiť najmenej dve z
troch zručností svetla lásky SDRS.
Zvolené zručnosti pritom musia mať v projekte jasný a dôležitý význam, musia byť
preň skutočne potrebné, alebo ním byť skutočne a hmatateľne rozvíjané – nielen sa
tam „vyskytovať“ – porov. inštrukcie k skúške svetla pravdy.

KEDY ROZVÍJAM A OSVEDČUJEM NIEKTORÚ ZRUČNOSŤ
SVETLA LÁSKY?

EMPATIU a POROZUMENIE rozvíjaš vtedy,

VÝHRU-VÝHRU rozvíjaš

keď splníš najmenej jedno z týchto kritérií:

vtedy, keď splníš najmenej
jedno z týchto kritérií:

• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje hlbšie
porozumenie a pochopenie iných ľudí a to vo veciach,
ktoré si doteraz nevedel, na úrovni, ktorú si doteraz
nemal.
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje pozorovateľné
zdokonalenie sa v umení počúvať a chápať iných ľudí.
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje rokovanie,
jednanie a proces zlaďovania rôznych cieľov, kedy
najprv Ty sám dôkladne pochopíš ciele a záujmy iných
a potom docieliš, že aj oni správne pochopia
a porozumejú Tvojim cieľom a zámerom (resp. Tvojej
družiny a pod.)
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje nie malé
prejavenie diplomatickej zručnosti.

SYNERGIU rozvíjaš vtedy, keď splníš najmenej
jedno z týchto kritérií:
• Splnenie skúšky od Teba vyžaduje tímovo pracovať, či
dokonca viesť tím a si v tom úspešný.
• V rámci svojej skúšky cielene využiješ odlišnosti a rôzne
nadania ľudí, s ktorými na ňom spolupracuješ a tým
dosiahneš viditeľný synergický efekt.
• V rámci svojej skúšky cielene využiješ „5-krokovú schému
synergie“ s využitím riadneho brainstormingu, ktorému
predchádza dôkladná analýza Vášho problému a Vašej
situácie (napríklad aj s využitím iných, doteraz
neuvedených techník, ako je SWOT analýza a podobne)

• Súčasťou Tvojej skúšky je
proces hľadania nového,
originálneho riešenia, ktorý
prinesie súčasne prospech Tebe
aj Tvojmu okoliu (družine,
oddielu, obci,…)
• Splnenie skúšky Ti umožní
účinne využiť päťkrokovú
schému „inšpirácia – opora –
dodanie odvahy k rastu – výzva
k rastu – zdieľanie“, ktorú
poznáš z etapy SVITANIE
a prejaví sa to na konkrétnych
výsledkoch.

Cieľ, za ktorým počas skúšky pôjdem, jednou vetou:

Stručný popis môjho zámeru:

Aké merateľné výsledky preukážu, že
som svoj cieľ dosiahol?

Z trojky Svetla lásky pri dosahovaní cieľa budem
rozvíjať a osvedčím túto schopnosť (napíš ktorú a
ako)…:

… a túto schopnosť (tiež napíš ktorú a ako):

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Aké merateľné výsledky rozvoj a osvedčenie tejto
schopnosti preukážu?

Tvoj plán:
Zoznam benefitov, ktoré mi dosiahnutie cieľa a
splnenie skúšky prinesie:

Zoznam prekážok, ktoré budem musieť pri skúške
prekonať:

Aké zručnosti, schopnosti, návyky, vedomosti,… si
budem musieť na ceste k cieľu osvojiť?:

Zoznam ľudí, skupín, organizácií,… ktoré na ceste k
cieľu budem potrebovať, alebo mi môžu byť
užitočné:

Jednotlivé kroky a harmonogram:
Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Krok, čiže čiastkový cieľ na ceste k cieľu:

Dátum splnenia:

Prípadné ďalšie poznámky:

Priebeh Tvojej skúšky:
Začiatok dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým schvaľuje plnenie
tejto mojej skúšky:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po prvom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po druhom týždni:

Zhodnotenie a prípadne úpravy po treťom týždni:

Záverečné vyhodnotenie skúšky a dosiahnuté výsledky:

Záverečné zhrnutie som prebral so svojim tútorom dňa:

Podpis môjho tútora, ktorým potvrdzuje splnenie
mojej skúšky:

… a, samozrejme!
1. mesiac:
Zúčastnil som
sa

družinoviek

Zúčastnil som
sa

oddieloviek

Zúčastnil som
sa

výprav

Zúčastnil som
sa

iných akcií

Moja
dochádzka je

percent

Podpis na potvrdenie od môjho vodcu

2. mesiac:
Zúčastnil som
sa

družinoviek

Zúčastnil som
sa

oddieloviek

Zúčastnil som
sa

výprav

Zúčastnil som
sa

iných akcií

Moja
dochádzka je

percent

Podpis na potvrdenie od môjho vodcu

3. mesiac:
Zúčastnil som
sa

družinoviek

Zúčastnil som
sa

oddieloviek

Zúčastnil som
sa

výprav

Zúčastnil som
sa

iných akcií

Moja
dochádzka je

percent

Podpis na potvrdenie od môjho vodcu

4. mesiac:
Zúčastnil som
sa

družinoviek

Zúčastnil som
sa

oddieloviek

Podpis na potvrdenie od môjho vodcu

Zúčastnil som
sa

výprav

Zúčastnil som
sa

iných akcií

Moja
dochádzka je

percent

 A sme na konci!
Ak si sa dopracoval až k tejto strane – a fakt dopracoval, nielen dolistoval! – tak potom to
znamená, že si úspešne splnil všetky štyri panošské skúšky Cesty Svetla Slovenského
skautingu a obstál si aj ako aktívny člen svojho oddielu a družiník svojej družiny!
Blahoželáme ti, s veľkou radosťou a veľmi úprimne.

Splnením tejto poslednej prípravenj etapy sa Ti otvorila brána medzi členov RÁDU
SVETLA SLOVENSKÉHO SKAUTINGU, kam Ťa srdečne pozývame, pretože si si toto
pozvanie riadne vydobyl svojimi činmi, svojim tréningom, svojim napredovaním,
húževnatou snahou, všetkým tým, čo si počas uplynulých rokov preukázal.
Rád Svetla Slovenského skautingu je spoločenstvo ľudí, ktorí sa rozhodli vziať vážne
Ježišovo pozvanie k nasledovaniu a porozumeli Ceste, na ktorú nás Ježiš pozval a na ktorú
sa s Ním vyberajú. Zároveň, opretí o stáročné overené skúsenosti predkov, sa rozhodujú k
určitému spôsobu života a k využívaniu osvedčených techník a nástrojov, ktoré nám
umožňujú po tejto ceste v Božej milosti efektívne napredovať. Ak sa rozhodneš, že chceš
prijať tento spôsob života a konania, radi Ťa v Ráde Svetla privítame!

Cestu Panoša Svetla som
úspešne dokončil dňa:
Podpis tútora:

Panošmi (angl. squire) boli mladí muži vo veku štrnásť až dvadsaťjeden rokov života. Podstupovali
tvrdý a náročný výcvik. Panoš slúžil ako zbrojnoš niektorému z rytierov a učil sa umeniu bojovať,
narábať so zbraňami, umeniu lovu a zápaseniu na turnajoch. Jeho výcvik charakterizovali cvičenia
a úlohy ako šplhanie a cvičenie s ťažkými balvanmi na posilnenie rúk, drepy a výskoky s
bremenom na pleciach na posilnenie nôh, hádzanie kopijou, streľba z luku, vrhanie nožom a zápas
vo dvojiciach, zaobchádzanie s mečom a štítom – „kultovou“ zbraňou rytiera, jazda na koni a boj
na koni, kvôli otužovaniu spávanie na slame v nevykúrených hradných sieňach, nenáročnosť –
chlapci sa umývali v jednom džbáne vody a nosili iba jedny šaty. Učil sa tiež dodržiavať rytiersky
kódex.
Panoš Svetla má tiež pred sebou etapu Cesty, na ktorej sa naučí v praxi žiť a uskutočňovať to, čo sa
ako Páža Svetla naučil. Táto etapa trvá niekoľko mesiacov, závisí od toho, ako horlivo a húževnato
sa Panoš Svetla na túto časť Cesty vydá a ako uspeje v panošských skúškach, ktoré ho čakajú.
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