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Morihei Ueshiba 

14 Decembrie 1883 – 26 Aprilie 1969

Privind  viața  acestuia  din  toate  direcțiile,  se  poate  spune  că
Fondatorul a trăit ca un adevărat samurai din străvechea și tradiționala
Japonie.  El  a  întruchipat  starea  de  unitate  cu  forțele  cosmosului,
reprezentând  ideea  spirituală  a  artelor  marțiale  de-a  lungul  istoriei
japoneze.

Pe  14  decembrie  1883,  în  orașul  Tanabe  din  districtul  Kii  (în
prezent prefectura Wakayama), Japonia, s-a născut Morihei Ueshiba, al
4-lea copil al lui Yoroku și Yuki Ueshiba. Morihei a moștenit de la tatăl
său determinarea și interesul pentru treburile publice, iar de la mama sa
înclinația pentru religie, poezie și artă. Începutul vieții sale a fost umbrit
de  boli.  La  vârsta  de  7  ani  a  fost  trimis  la  Rizoderma  (o  școală
particulară  a  sectei  budiste  Shingon)  să  studieze  clasicii  chinezi  și
scripturile  budiste,  dar  a  fost  mai  fascinat  de  poveștile  miraculoase
despre sfinții  En no Gyoja și  Kobo Daishi.  De asemenea,  a  avut  un
extraordinar interes față de meditațiile, incantațiile și rugăciunile acestei
secte esoterice. Îngrijorat că tânărul Morihei se supraîncărca mental în
căutările sale, tatăl său - un om puternic și viguros - l-a încurajat să-și
disciplineze și întărească corpul prin practicarea luptelor sumo precum
și a înotului. Morihei a realizat necesitatea unui corp puternic după ce
tatăl său a fost atacat într-o seară de o bandă angajată de un politician
rival.

.................................................................................
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Pe  26  aprilie  1969,  Marele  Maestru  și-a  terminat  viața
pământească, întorcându-se la Sursa. Pe 1 Mai la Hombu Dojo s-a ținut
o veghe în onoarea lui O'Sensei, iar în aceeași zi guvernul japonez i-a
conferit medalia Ordinul Comorii Sacre, pentru fondarea și dezvoltarea
Aikido-ului.
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Prima generație de elevi 

1921 - 1935
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Zenzaburo Akazawa

1991 – 2007

Zenzaburo Akazawa s-a născut în anul 1919, în Iwama, prefectura
Ibaragi  într-o  familie  de  credincioși  Omote-kyo.  În  august  1932  îl
însoțește pe prietenul său, Shigemi Yonekawa, la un stagiu sponsorizat
de către  Societatea de Budo (Senyokai  Budo) la  Iwama.  Fascinat  de
ceea ce a văzut, a dorit să se înscrie în Kobukan. Deoarece era prea
tânăr, a trebuit să aștepte încă 6 luni pentru a termina școala elementară,
înainte de a se putea înscrie ca uchi-deshi.

În  primele  6  luni  i  s-a  permis  doar  să  stea  și  să  urmărească
antrenamentele și să aibă grijă de Morihei Ueshiba. La scurt timp de la
debutul său este trimis la dojo-ul Budo Senyokai. Aici, O'Sensei preda o
săptămână pe lună, în restul timpului antrenamentele fiind conduse de
către Noriaki Inoue, nepotul lui Ueshiba. Akazawa a stat aici timp de 2
ani și jumătate, fiind implicat în seminariile ținute de Budo Senyokai în
toată Japonia. Reîntors în Tokyo a continuat să fie uchi-deshi, asistându-
l pe sensei Ueshiba în deplasările sale.

.............................................................................
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După război s-a reîntors în Iwama, dar a rămas doar o săptămână,
după aceasta nu s-a mai implicat activ în Aikido. Totuși, Zenzaburo și
tatăl său au avut un rol decisiv în construcția dojo-ului din  Iwama și a
templului de Aikido (Aiki Jinja), ambele finalizate în 1942.

A murit în 2007, fiind considerat unul din cei mai vechi uchi-deshi
din Kobukan.

 

 Bibliografie :
1. Zenzaburo Akazawa 

http://www.aikicam.com/
2. The Early Days of Aikido

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=445
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Hisa Takuma

3 Noiembrie 1895 – 31 Octombrie 1980

Hisa Takuma s-a născut pe 3 noiembrie 1895, în satul Sakihama,
districtul  Aki,  din  prefectura  Kochi,  insula  Shikoku.  În  1915-1916 a
intrat  la  Universitatea  Kobe  Kosho  (în  prezent  Universitatea  Kobe)
pentru  a  studia  afacerile  și  comerțul.  La  Universitate  a  ajutat  la
înființarea unui club de sumo pentru studenți, implicându-se activ ca și
căpitan al clubului iar într-un an a câștigat campionatul de sumo pentru
studenți din Kansai.

După absolvire, a lucrat la un magazin numit Suzuki, magazin care
a dat faliment. Curând, după aceasta, în 1927 s-a angajat la ziarul Asahi
la  invitația  lui  Ishii  Mitsujiro.  În  anii  30  au  avut  loc  câteva  atacuri
teroriste  asupra  acestui  ziar,  datorate  unei  erori  editorialiste  iar  din
martie  1928,  Hisa  și-a  asumat  responsabilitatea  securității.  Și-a
îndeplinit foarte bine această activitate la sediul din Tokyo, iar în 1932 a
fost recompensat cu o promovare și  transferat  la sediul din Osaka al
acestui ziar.

.........................................................................................................

Hisa a predat până în 1961 când a suferit un atac și s-a prăbușit.
Având o incredibilă tărie de caracter, el s-a recuperat și a continuat să
predea. Într-un sfârșit, la presiunile familiei de a avea grijă de sănătatea
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sa, în 1968, Takuma Hisa a închis clubul de Aikido din Kansai și s-a
mutat la Tokyo. Conform cu dorința generală a celor mai devotați elevi
ai lui, a fost fondată o organizație numita "Takumai", iar Mori Hakaru a
fost desemnat director de către Takuma Hisa.

Takuma Hisa a murit pe 31 octombrie 1980 la Kobe. 

 Bibliografie
1. Remembering Takuma Hisa

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=61
2. Takuma Hisa  

http://www.asahi-net.or.jp/~DE6S-UMI/tkm04.htm
3. Interview with Hakaru Mori 

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=142
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A doua  generație de elevi 

1936 – 1945
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Tadashi Abe

1926 -  23 noiembrie 1984

S-a născut  în  1926,  într-o familie  apropiată  de Curtea  Imperială
Japoneză.  Tatăl  său,  un  om  bogat,  sponsoriza  Kobukan  Dojo  și  l-a
încurajat  să  înceapă  studiul  Aikido-ului.  Tadashi  Abe  a  început  să
studieze Aikido într-un dojo din Osaka în august 1942. Mai târziu, se
mută  la  Iwama pentru  a  studia  cu  Morihei  Ueshiba,  devenind  uchi-
deshi.  Porecla  lui  era  "Aikidoka  cel  Vesel",  deoarece  întotdeauna
zâmbea atunci când se antrena cu O'Sensei. În timpul celui de-al doilea
război  mondial  el  este  ofițer  în  cadrul  marinei  militare  imperiale,  și
membru  al  escadronului  de  kamikaze,  scăpând  datorită  terminării
războiului.

....................................................................................................

Ulterior  a  început  o  afacere  de  import-export  cu  Hong  Kong.
Atunci când Koichi Tohei și-a dat demisia din Aikikai, el l-a criticat pe
acesta acuzându-l de lipsă de recunoștință și de originalitate. Tadashi
Abe a murit pe 23 noiembrie 1984.  

 Bibliografie:
1. Tadashi Abe

http://www.usadojo.com/biographies/tadashi-abe.htm
2. Tadashi Abe

http://en.wikipedia.org/wiki/Tadashi_Abe
3. Tadashi Abe

http://www.aikicam.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=229&Itemid=56

4. ABE, TADASHI
http://www.aikidojournal.com/encyclopedia?entryID=4
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Minoru Hirai

martie 1903 - 16 octombrie 1998 

Minoru Hirai s-a născut în martie 1903, în prefectura Okayama. A
început  studierea  artelor  marțiale  la  vârsta  de  11  ani  cu  Togun-ryu
(Kenjutsu) sub îndrumarea unui membru al familiei, iar în 1918 începe
studiul  Okumura  Nito-ryu  (Kenjutsu).  Mai  târziu  continuă  să  își
îmbogățească cunoștințele studiind Takenouchi-ryu (Jujutsu), Kito-ryu
(Jujutsu), și Saburi ryu (sojutsu - arta suliței).  În anul 1938, după ce
devine maestru în Iaido și Jujutsu, își deschide propriul dojo - Kogado
dojo -  în Okayama.

În anul 1939, în Okayama, mergând cu treburi în casa unui adept
Omote-kyo se întâlnește cu Morihei Ueshiba cu care a discutat despre
dojo-ul lui, despre Kobukan și alte lucruri timp de mai multe ore. După
2-3 luni, s-au reîntâlnit cu altă ocazie, și Morihei l-a invitat la dojo-ul
său  din  Uchigome,  Tokyo.  După  o  vizită  la  Kobukan,  Hirai  a  găsit
compatibile ideile lui Ueshiba privind deplasările și mișcările circulare
cu ideile proprii, și s-a înscris în dojo.

...................................................................................................

Korindo  Aikido  conține  elemente  clasice  de  Jujutsu  și  arme
tradiționale combinate cu învățăturile lui Morihei Ueshiba din perioada
de început. Deși este privit ca un stil de Aikido, această artă marțială
unică este bazată pe viziunea lui Hirai referitoare la mișcările circulare
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ale  corpului  (tai  sabaki).  Aceste  mișcări  sunt  împărțite  în  7  kata
(  kesagiri,  kotesabaki,  irimisabaki,  shihosabaki,  isogaeshi,  tsuiage  și
ushirosabaki),  care pot fi  practicate cu sau fără  partener,  cu sau fără
arme (sabie, baston scurt, sau suliță). Korindo Aikido utilizează cercuri
mici, mișcări rapide și lovituri (atemi). A fost dezvoltat ca un mijloc de
apărare eficient, ancorat în conceptele tacticilor din artele marțiale. 

A murit în 1998. 

 Bibliografie:
1. Minoru Hirai

http://en.wikipedia.org/wiki/Minoru_Hirai
2. Minoru Hirai and Korindo Aikido

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=654
3. Interview with Minoru Hirai

http://www.aikidojournal.com/article?articleID=87
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A patra generație de elevi 

1956 – 1969
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Nobuyuki Watanabe

25 iulie 1930 -

Nobuyuki  Watanabe  s-a  născut pe  25  iulie  1930  în  prefectura
Miazaki, Kyushu - Japonia. În anul 1958 începe practicarea aikido-ului
iar în 1960 intră ca uchi-deshi la Aikikai Hombu Dojo, sub îndrumarea
lui Morihei Ueshiba.

......................................................................................................

În  prezent,  Nobuyuki  Watanabe deține 8 Dan și  predă în  cadrul
Hombu  Dojo  în  zilele  de  sâmbătă  și  duminică.  Cu  diferite  ocazii
efectuează  demonstrații  de  Kokyu,  efectuând  tehnici  "fără  atingere",
fiind mai degrabă demonstrații ale principiului Aiki. 

 Bibliografie:
1. Nobuyuki Watanabe

http://www.aikidojournal.com/encyclopedia?entryID=755
2. Nobuyuki Watanabe

http://de.wikipedia.org/wiki/Nobuyuki_Watanabe
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Interviuri
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Aikido Shihan Hiroshi Tada: 
Ziua în care am intrat 
în Dojo-ul lui Ueshiba

Tradus în engleză de către Christopher Li

Hiroshi Tada, 6th Dan, aruncat de către Fondatorul Aikido
 Morihei Ueshiba O'Sensei (1958) 

Hiroshi Tada s-a născut în Japonia, prefectura Nagasaki pe data de 13 decembrie 1929. Și-
a început antrenamentele  la Aikikai Hombu Dojo pe 4 martie  1950.  Este trimis  în Italia,  la
Roma, în 1966 pentru a înființa un dojo. A avut un rol esențial în creșterea și dezvoltarea Aikido-
ului din Italia.

Începând cu anul 1964 a studiat yoga și exerciții de respirație cu Tempu Nakamura, bine
cunoscut pentru influența sa asupra fondatorului Shin-Shin Toitsu Aikido, Koichi Tohei.

De asemenea a studiat în Ichikukai, grup creat pentru a continua învățăturile lui Tesshu
Yamaoka de către elevul acestuia, Tetsuju Ogura. Numele de Grupul "1-9" a fost ales pentru a
comemora ziua (19) în care a murit Tesshu, renumit pentru antrenamentul său riguros de misogi.

Hiroshi  Tada  a  dezvoltat  mai  târziu  un  sistem  propriu  de  respirație  și  exerciții  de
meditație, Ki no Renma (cultivarea ki-ului) ca un supliment la antrenamentul de Aikido.

Următorul articol este o traducere a unui articol japonez apărut în "Aikido Tankyu" nr.4, o
revistă publicată de către Aikikai Hombu Dojo.

Prima dată când am auzit de Sensei Morihei Ueshiba a fost în anul
3 sau 4 al școlii elementare. L-am auzit vorbind despre el pe un prieten
apropiat  al  tatălui  meu,  Yano  Ichiro  (fostul  președinte  al  Dai-Ichi
Seimei), în timp ce era la cină. Dl. Yano era un rang înalt în Kendo, la
un  moment  dat  fiind  și  președintele  Federației  de  Kendo  All  Japan
Businessman's. El a spus atunci: "Sensei Ueshiba cu al său Aiki-jutsu 

17



.......................................................................................................

 Expresia  concretă  a  filozofiei  estice,  care este  așa de dificil  de
cercetat în Budo-urile competitive atât de mult răspândite, combinată cu
metodele  de  antrenament  pentru  Ki/Minte/Corp  și  antrenamentul
științific  ale  tehnicilor  în  artele  marțiale,  există  ca  o  metodă  de
antrenament indivizibilă și reprezintă o comoară a Aikido-ului. Aceasta
deoarece Aikido poate avea un rol în dezvoltarea umană, și va creste și
mai mult pe măsură ce pătrundem în secolul 21. Cred că noi trebuie să
acordăm o atenție deosebită acestui punct, și să continuăm să creștem și
să ne intensificam antrenamentul.

Textul  original:  Aikido Shihan Hiroshi Tada:  The Day I  Entered
Ueshiba Dojo2

2. http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-entered-ueshiba-dojo/
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Hiroshi Tada Aikido Shihan : Budo 
interviu realizat de către Tatsuro Uchida

Tradus în engleză de către Christopher Li

Sensei Hiroshi Tada 

Dintr-o lectură pe care a Hiroshi Tada a ținut-o în Italia în 2002, reies următoarele 3 tipuri
de Budo:

1. Un Aikido-ka trebuie să fie în măsură să pună jos un adversar de la prima lovitură.
Acesta este adevăratul aspect al Budo-ului din Aikido. Este așa deoarece suntem încrezători că
putem să facem întotdeauna acest  lucru.  Această  încredere ne este dată de două lucruri:  de
puterea noastră precum și de abilitatea de a alege un rezultat care să provoace mai puține daune,
amândouă fiind o condiție prealabilă pentru formarea noastră.

2. Când te uiți la un adversar, el devine centrul Aikido-ului tău, făcându-vă să vă opriți.
Când practicați, observați în ce loc au ochii tendința să se uite. Voi trebuie să fiți centrul mișcării
voastre, așa că, atunci când vă mișcați, trebuie să vedeți totul în jurul vostru. Întrebarea este: cât
de departe puteți vedea în jurul vostru ? o jumătate de metru? 1 metru ? 3 metri ? 5 metri ? Sfera
voastră de control este atât de mare cât puteți vedea. Odată ce o persoană intră în sfera voastră
de control,  el  este  atras  către  voi  ca  fiind  centrul  acestei  sfere.  Atunci  când O'Sensei  ținea
antrenamentul, era greu de văzut unde se uita, era ca și cum se uita în afara dojo-ului.

.....................................................................................................

 ”Mushin Mugamae” ( “Fără Gândire, Fără Postură”) 
caligrafie de Kenji Tomiki

19



..........................................................................................................

Acest interviu a apărut în "Spiritul Estic - Spiritul Vestic" (Toyou
no  Shintai  -  Seiyou  no  Shintai)  un  document  din  1994  apărut  la
Departamentul de Studii  Interculturale al  Colegiului Kobe - editat  de
către:  Naoyuki  Murakami,  Mitsuru  Watanabe  și  Tatsuru  Uchida,
publicat în aprilie 1995 

Textul  original:  Aikido  Sangenkai  Blog:  Aikido  Shihan  Hiroshi
Tada: The Budo Body, Part 1:8 15

15. http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-1/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-2/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-3/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-4/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-5/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-6/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-7/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-shihan-hiroshi-tada-budo-body-part-8/
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Hiroshi Tada Aikido Shihan:
prelegerile Yachimata 

Hironobu Yamada, Shihan la Hokuso Aikikai și la Asociația Aikido Yachimata, și-a
început antrenamentul sub îndrumarea lui sensei Hiroshi Tada în 1963 la dojo-ul acestuia din
Jiyugaoka.

Hiroshi Tada s-a născut în Tokyo, 13 decembrie 1929. Inițial membru în Clubul de
Karate al Universității Waseda și elev a fondatorului Shotokan Karate Gichin Funakoshi, el a
început  să  se  antreneze  cu  fondatorul  Aikido-ului  O'Sensei  Morihei  Ueshiba  în  1948.
Evenimentele care au dus la înscrierea sa în dojo-ul lui Ueshiba și prima sa întâlnire cu O'Sensei
pot fi găsite în articolul Aikido Shihan Hiroshi Tada: Ziua în care am intrat în Dojo-ul lui
Ueshiba .

Aceste  prelegeri au fost ținute de către sensei Hiroshi Tada la a 15-a aniversare a
Asociației de Aikido Yachimata pe 26 septembrie 2004.

traducere în engleza Christopher Li

Azi am să vorbesc despre o serie de lucruri. Acei care obișnuiesc să
mă asculte, mă vor înțelege, dar ceilalți e posibil să nu înțeleagă despre
ce vorbesc. Chiar și printre elevii de la Universitatea Tokyo care mi-au
ascultat cuvintele timp de 4 ani și apoi încă 2 la facultate, sunt persoane
care mi-au spus că abia spre final mi-au înțeles acele cursuri.

În Italia am ținut aceste seminarii timp de 30 de ani. În acest an se
împlinesc 40 de ani de când Aikikai Italia a fost înființată, în 1964, dar
nu am putut ține seminariile de vară de la început. Nu erau destui elevi.
Asta deoarece am pornit de la zero. Patru ani mai târziu, în 1968, am
ținut primul seminar internațional și continuăm și acum.

Ei  bine,  există  două  metode  de  antrenament  în  Aikido:  "Ki  no
Renma"  (antrenarea  ki-ului  -  気 の 錬 磨 )  și  "Waza  no  Renma"
(antrenarea tehnicii - 技の錬磨 ).

.........................................................................................
Am explicat starea mentală necesară pentru metoda de antrenament

care  o  produce.  Atunci  când  cineva  se  antrenează  în  dojo  este
întotdeauna  conducătorul.  Din  acest  motiv,  ceea  ce  apare  în  corpul
vostru nu poate fi vina altcuiva. Indiferent de situație, este la fel în viața
de zi cu zi.

22



 ”Mushin Mugamae” ( “Fără Gândire, Fără Gardă”) 
caligrafie de Kenji Tomiki

Mushin  no  Kamae  (garda  fără  gânduri)  este  cerută.  Trebuie  să
aplicați tehnica cu Mushin. Cu excepția cazului în care antrenamentul
vostru  este  destinat  să  obțineți  Mushin  de  la  bun început,  nu  îl  veți
atinge. Puteți consulta metodele de antrenament din Tada Juku (Juku -
școală) pentru detalii.

......................................
Trebuie să păstrați prelegerea de azi în minte în timp ce vă antrenați

cu scopul de a crea tehnica în mod natural și fără efort precum O'Sensei.
Ei bine, cam atât pentru astăzi. 

Textul  original:  "Aikido  Shihan  Hiroshi  Tada  –  the  Yachimata
Lecture, Part 1 - 5"17

17 . http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-1/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-2/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-3/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-4/
http://www.aikidosangenkai.org/blog/aikido-hiroshi-tada-yachimata-part-5
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