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BUSHIDO –  DE WEG VAN DE KRIJGER 

 

Wat is Bushido? Bushido is de gedragscode die door de samoerai gevolgd werd.  

Deze gedragscode was nodig om de samoerai te helpen om hun bijzondere en dodelijke vaardigheden correct te 

gebruiken.  

 

De volgende Zeven Waarden vormen de basis van Bushido. Deze Waarden geven vorm aan de inhoud van de 

krijgsopleiding die zich niet beperkte tot de lichamelijke trainingen maar die het volledige leven van de samoerai 

beheerste.  

 

Ook in de Kyosaku Ryu volgen we deze gedragscode. We vinden deze Zeven Waarden dus erg belangrijk.   

 

 

 

De eerste waarde is “gi”: de juiste beslissing, eerlijk en gelijk voor iedereen, rechtvaardig. Gi is het nemen van de 

juiste beslissingen, met zelfvertrouwen, het eerlijk en gelijk behandelen van alle mensen ongeacht hun kleur, ras, 

geslacht of leeftijd.  

 

De tweede waarde is “yu”: durf, moed. Yu ontstaat wanneer de leerlingen voortgang maken en hun vaardigheden 

vloeiender en automatismen worden. De leerling krijgt dan meer zelfvertrouwen om om te gaan met elke mogelijke 

situatie waarmee hij of zij wordt geconfronteerd.  

 

De derde waarde is “jin”: welwillendheid, medeleven en generositeit. Jin is de nederigheid die ontstaat waardoor een 

leerling ontraden wordt om zijn nieuwe vaardigheden te gebruiken voor vooringenomenheid en overheersing. Deze 

waarde werkt sterk samen met gi en zorgt ervoor dat de leerling niet arrogant en zelfingenomen wordt.  

 

De vierde waarde is “rei”: het gepaste gedrag, hoffelijkheid en respect. Deze waarde zorgt ervoor dat de leerling zich 

bewust wordt van het principe van Ying en Yang (de ene kan niet bestaan zonder de andere). Deze waarde zorgt er dus 

voor dat de leerling respect heeft voor alles en iedereen.  

 

 De vijfde waarde is “makoto”: eerlijkheid, eerbaarheid en moraliteit, waarachtigheid. Deze waarde kan omschreven 

worden als “eerlijk zijn met jezelf alvorens je eerlijk kan zijn met anderen”. Liegen en bedriegen    is het aanvaarden 

van falen en zorgt voor een bedrieglijke omgeving voor de leerling. Deze waarde betekent ook dat je dingen zo goed 

mogelijk doet.  

 

 De zesde waarde is “meiyo”: succes, eer en glorie. Deze waarde wordt zichtbaar als de leerling zich vervolmaakt en 

beter wordt. Er wordt hard gezocht naar de waarde maar ze volgt enkel uit correct gedrag.  

 

 

De zevende waarde is “chungi”: toewijding, trouw. Deze waarde is de basis voor alle andere: zonder toewijding en 

trouw kan het gewenste resultaat niet behaald worden. Deze waarde wordt zichtbaar als de leerling zich vervolmaakt.  

 


