


Huishoudelijk Reglement Bijlage 1 
 
 
De regels van de Dojo 
 
 
In de Dojo gelden regels gericht op het aanmoedigen en beschermen van de beoefening. Master Deshimaru 
heeft 10 hoofdregels overgedragen: 
 
1. In de Dojo worden alleen mensen die zich op de beoefening van Zazen concentreren toegelaten. Wie met 
andere bedoelingen komt, zal worden uitgenodigd om eerst over hun besluit te reflecteren. 
 
2. In de Dojo harmoniseren we met elkaar als melk en honing om een goede en sterke sfeer te creëren. 
Zelfs als je nu een beginner bent, kun je op een dag leraar worden. Net als de Boeddha. Tijdens Zazen is 
iedereen dicht bij de absolute Boeddha-natuur. 
 
3. Wees spirituele vrienden die samen beoefenen. Deze band is van het grootste belang en is het hoogste 
respect waardig. Vergeet het nooit. Het is dieper en belangrijker dan elke persoonlijke relatie, omdat 
wereldse banden allemaal veranderlijk en vergankelijk zijn. 
 
4. Ervaren beoefenaren geven met liefde en zachtmoedigheid uitleg aan beginners en vermijden arrogantie 
en superieure houdingen. 
 
5. Volg de instructies van je leraar precies. Bescherm de Dojo-regels als een kostbaar en waardevol goed. 
Degenen die ze niet delen en niet naleven, kunnen niet in de Dojo blijven. 
 
6. In de meditatieruimte wordt niet hard gesproken en gelachen. Vermijd zoveel mogelijk het verstoren van 
de algemene concentratie (bijvoorbeeld door hard te hoesten, niezen, je neus snuiten of te bewegen op een 
schokkerige en lawaaimakende manier). 
 
7. Draag comfortabele, donker gekleurde kleding voor meditatie. Het is aan te raden gebruik te maken van 
een zwarte kimono, de kolomo, de rakusu, de Kesa. Laat een sieraad buiten de meditatieruimte (ringen, 
oorbellen, kettingen, armbanden, sjaals, horloges enz.) 
 
8. Iedereen die problemen veroorzaakt en onnodige spanning creëert, zal niet worden toegelaten tot de Dojo. 
Deelnemers kunnen niet dronken of gedrogeerd de Dojo betreden, of op een provocerende en 
ordeverstorende manier zich gedragen. 
 
9. Hoewel Zen niet ascetisch of moralistisch is, is het gepast om goed, eerlijk en fatsoenlijk gedrag in de 
Dojo te handhaven. In onderlinge contacten staan eerlijkheid en oprechtheid centraal. 
 
10. Zazen begint altijd op het juiste moment. Wanneer het hout wordt geslagen, komt iedereen onmiddellijk 
de meditatieruimte in, dus het is noodzakelijk om tien minuten eerder naar de dojo te komen. Tijdens Zazen 
mag niemand de Dojo betreden of verlaten. Na afloop loopt iedereen snel de zaal uit, behalve de assistenten 
die verantwoordelijkheden hebben en zazen leiden. Kleding en schoeisel moeten netjes worden bewaard 
buiten de Dojo.   
 
In aanvulling op deze regels, zijn er binnen de Dojo nog enkele andere standaardregels (hoe je loopt, buigt 
en soetra’s reciteert) om te leren op de juiste manier te beoefenen en om bewust elke actie en elk gebaar uit 
te voeren, zelfs de meest eenvoudige. 


