BELEIDSPLAN Dōji Zengroep 2021

De grondslag en doelstelling
Dōji Zengroep is een boeddhistische organisatie die behoort tot de traditie van de Mahayana-school van het
Sotozen boeddhisme, gericht op de beoefening en verspreiding van de dharma met verwijzing naar de drie
juwelen en de vier edele waarheden. Het belangrijkste doel is het beoefenen, organiseren, bevorderen,
verspreiden, faciliteren, initiëren, publiceren van en communiceren over de beoefening van het Sotozen
boeddhisme, overgedragen door de Shakyamuni Boeddha en door meesters zoals Bodhidharma, Dôgen,
Kodo Sawaki, Taisen Deshimaru, Roland Yuno Rech en zijn leerling, onze huidige leraar, Zen- en Sumi-e
meester Giuseppe Mokuza Signoritti.
Dōji Zengroep streeft ernaar de bovengenoemde doelen te bereiken in Nederland of in het buitenland, onder
de spirituele leiding van haar leraar, door activiteiten te organiseren over de boeddhistische beoefening,
filosofie en de meditatieve praktijk genaamd zazen. Dit door intensieve studie- en oefencursussen,
conferenties, voorlichting, retraites, studiemateriaal te ontwikkelen en aan te bieden.

Beleid 2021
De Sangha bevordert de hierboven genoemde doelstelling door het volgende:
1. Dojo (oefenruimte)
– Het zoeken naar een nieuwe ruimte waar zazen beoefend kan worden.
2. Organiseren van zazen
– 4x per week zazen.
3. Beheren, onderhouden en regelmatig updaten van de website en andere social media.
4. Samenwerking Bodai Dojo Italië:
– Uitwisseling en afstemming activiteiten;
– Regelmatig uitnodigen leraar;
– Ondersteunen op het gebied van communicatie, crowdfunding en menskracht voor het realiseren
van een Zentempel in Italië;
– Organiseren van workshops;
– Lage Mierde feb 2021
– Katwijk juni 2021
– Herfst 2021 op nader te bepalen locatie
5. Het organiseren van Sumi-e activiteiten, zenconferenties, voorlichtingsbijeenkomsten en publicitaire
acties om meer mensen te informeren over de beoefening in de dojo door meer bekendheid en
grotere zichtbaarheid te genereren.
6. Kosten deelname zazen:
– 60 euro per maand of
– 10 euro per keer
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