
DO]O - KUN

I
Karate begint en eindig met hoffelijkheid.

2
Er bestaat geen eerste aanval in karate.

3
Kârate is een hulpmiddel voor rechtvaardigheid.

4
Beheers jezelf alvorens je tracht anderen in bedwang te houden.

5

Eerst de geest en dan de techniek.

6

Wees steeds bereid om je geest vrij te maken.

7
Ongelukken spruiten voort uit onachtzaamheid.

8
Karate-training eindi$ niet bij het verlaten van de dojo.

9
Het zal je volledige lwen in beslag nemen om karate aan te leren. Er bestaat geen limiet.

Tracht de karate-ment¿liteit te introduceåI in ¡" a"g"f¡kse leven en je zal de "myo"
ontdekken. ('myo" = de nauwelijks waarneembare geheimen)

lt
Karate is net als kokend water. Alsje er niet in slaagt om het voortdurend te verwarmen, zal

het afkoelen.

12
Denk niet in termen van winnen, maar eerder in termen van niet verliezen.

13
Een overwinning hangt afvan uw bekwaamheid om kwetsbare punten te onderscheiden bij

diegene die onkwetsbaar zijn.

L4
De strijd is afhankelijk van uw afgeschermde ofonbeschermde verplaatsing ten opzichte van

uw tegenstrever.

Hou rekening met de talrijke tegenstrevers die hun opwachting maken bij het verlaten van uw
huis. Het is uw houdlng ten opzichte van hen dat moeilijkheden kan uitlokken.

L7
Beginnelingen moeten zich meester maken van diepe standen en houdinger¡ natuurliike

lichaamshoudingen zijn voor gevorderden.

15
Beschouw uw handen en voeten als wapens.

l6

l8
Een kata beoefenen is één zaak, de strijd aanbinden in een echt gevecht is een andere zaak.

l9
vergeet niet om volgende zaken correct toe te passen : sterkte en zwakte van kracht, het

opspannen en ontspannen van het lichaam, de traagheid en snelheid van de technieken.

20
Bedenk steeds mogelijkheden om deze regels toe te passen iedere dag van het leven.

Nedcrlatdse vertaling van de Japarce Dojo-htn.
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DE DOJO EED TS ERN ZUTVER OOS"ERSE TRADTTTE. ZOWEL TN.IAPAN ALSOP I]ET EII,AND OKTNA',IA BEHOORT DE EED TOT DE TRATNTNG UÀN DEKARATEKA. OOK VOOR U BETEKENT HET BEOEFENEN UAN XÀRÀTE HET
AANUAARDEN UAN DE STELREGELS UIT DE DO.]O EED.


