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A. Kdyz jsem byl na vysoké škole, tak nám muj ucitel filozofie ukázal
portrét známého filozofa a dnes jsem nazasez tou podobou na vás, Sensei.
O Sensei. Vidím. Mozná bych se mel radeji zapsat na pole filozofie. Moje
spirituální stránka je více zduraznena, nez ta telesná.
B. Ríká se, ze Aikido je velice odlišné od Karate a Kendo.
Sensei. Já si myslím, ze se mu muze ríkat pravé bojové umení. Duvodem proto
je, ze je to bojové umení, zalozené na vesmírné pravde. Tento vesmír je
slozen z mnoha odlišných cástí a ješte je vesmír, jako celek, sjednocen
jako rodina a symbolizuje konecný stav míru. Pokud si podrzíte tento názor
univerzálnosti, pak nemuze být Aikido nicím jiným, nez bojovým umením
lásky. Nemuze být bojovým umením násilí. Z tohoto duvodu muze být Aikido
popsáno jako jiná manifestace Stvoritele vesmíru. Jinými slovy, Aikido je
jako obr (obrovský v prírode). Potom se v Aikido stávají tréninkovými
zememi nebe a zeme. Stav mysli Aikidoka musí být mírumilovný a zcela
nenásilný. Dá se o tom ríct, ze je to zvláštní stav mysli, který prináší
násilí do stavu harmonie. A tohle je myslím si pravý duch japonských
bojových umení. Byli jsme dáni této zemi, abychom ji premenili na nebe na
zemi. Jakoby válecná cinnost je zcela mimo prostor.
0
A. Pak je to zcela odlišné od tradicních bojových umení.
Sensei. Skutecne je docela odlišné. Kdyz hledíme zpet do minulosti, muzeme
videt, jak byla bojová umení zneuzívána. Behem období Sengoku (1482-1558 Sengoku smysl válcících zemí), lokální lordi vyuzívali bojová umení jako
bojovné zbrane, aby jim slouzila pro jejich soukromé zájmy a k uspokojení
jejich nenasytnosti. To bylo, myslím si, zcela nepatricné. Jakmile jsem
sebe naucil bojová umení, aby byla vyuzívána za zámerem zabíjení ostatních
vojáku behem války, poté co konflikt skoncil jsem mel veliké problémy. To
me motivovalo k objevení pravého ducha Aikido pred sedmi lety, v case, kdy
jsem objevil myšlenku zrízení nebe na zemi. Duvodem pro toto rozhodnutí
bylo, ze ackoli nebe a zeme (tzn. fyzický vesmír) dosáhli stavu dokonalosti
a jsou relativne stabilní ve své evoluci, lidsto (zejména Japonci) se zdají
být ve stavu pozdvizení. Nejdríve musíme zmenit tuto situaci. Realizace
této mise je cesta evoluce všeobecné lidskosti. Kdyz jsem prišel na tuto
realizaci, usoudil jsem, ze pravý stav Aikido je harmonie a láska. Aikido
se zrodilo v souladu s principy a cinností vesmíru. Tudíz je to budo
(bojové umení) absolutního vítezství.

B. Rekl byste nám neco o principech Aikido? Všeobecná verejnost povazuje
Aikido za neco mystického jako ninjutsu, jakmile jste Vy, Sensei, porazil
mnozství neprátel bleskovou rychlostí a zvedl jste objekty vázící nekolik
stovek liber.
Sensei. To se pouze zdá být mystické. V Aikido vyuzíváme zcela sílu
oponenta. Takze cím více síly oponent uzívá, tím je to pro vás snazší.
B. Pak je v tomto smyslu Aiki i v Judo, jakmile se v Judo serídíte s rytmem
vašeho oponenta. Pokud táhne, tlacíte, pokud tlací, táhnete. Hýbete s ním
podle techto principu a donutíte ho ztratit rovnováhu, a pak aplikujete
svou techniku.
Sensei V Aikido není absolutne zádný útok. Útocit znamená, ze se duch jiz
ztratil. Drzíme se principu absolutního neodporování, coz se dá ríci, ze
neodporujeme oponentovi. Cili v Aikido zádný oponent není. V Aikido je
vítezství masamatsu a agatsu, jakmile nade vším zvítezíš v souladu s misí
nebe, vlastníš naprostou sílu.
B. Znamená to - o no sen? (tento termín se vztahuje na pozdní odezvu na
útok)
Sensei Rozhodne ne. Není to otázka jak sensen no sen tak sen no sen. Pokud
bych se to snazil vyjádrit slovy, rekl bych, ze kontrolujete oponenta bez
snahy ho kontrolovat. To je stav neustálého vítezství. Není to zádná otázka
získání oponenta, nebo jeho ztráty. V tomto smyslu není v Aikido vubec
oponent. A pokud máte oponenta, stává se vaší soucástí, partnerem, kterého
pouze kontrolujete.
B. Jak mnoho technik je v Aikido?
Sensei V Aikido je okolo 3000 základních technik a kazdá z nich má okolo 16
variací... Takze celkove je tu okolo mnoha tisícu. Podle situace si
vytváríte další.
A. Kdy jste zacal studovat bojová umení?
Sensei Asi okolo svých 14-15 let. Nejdríve jsem se ucil Tenshinyo-ryu
Jiujitsu Sensei Tozawa Tokusaburo, pak Kito-ryu, Yagyu-ryu, Aioi-ryu,
Shinkage-ryu, všechny jejich formy Jiujitsu. Jakkoli jsem studoval, bych
jsem toho názoru, ze by nekde mela být skutecná (pravá) forma Budo. Zkoušel
jsem Hozoin-ryu Sojitsu a Kendo. Ale všechna tato umení se týkají
jednostylových bojových forem, které me neuspokojily. Tak jsem navštívil
mnoho cástí zeme, hledajíce Cestu a trénink, ale vše marne.
A. Je toto asketický trénink válecníka ?
Sensei
Ano, hledání pravého Budo. Kdykoli jsem šel do jiné školy, nikdy bych
nevyzýval senseie dojo. Jedinec ve vazbe dojo je zatízený mnoha vecmi,
takze je pro neho velice obtízné prokázat svou pravou schopnost. Mel bych
k nemu pravý respekt a ucil bych se od neho. Kdybych soudil svou
nadrazenost, znova bych mu vzdal velký respekt a vrátil bych se domu.
B. Jak naucíte Aikido od zacátku. Kdy se zrodilo Aikido?
Sensei

Jak jsem jiz rekl, šel jsem na mnohá místa, kde jsem hledal skutecné budo.
Pak asi okolo mých triseti jsem presídlil na Hokkaido. Pri jedné
prílezitosti, behem pobytu v hospode v Hisada v Engaru, provincii Kitami,
potkal jsem jistého Takeda Sokaku Senseie z klanu Aizu. Ucil Daito-ryu
Jiujitsu. Behem triceti dnu, kdy jsem se od neho ucil, jsem cítil cosi jako
inspiraci. Pozdeji jsem tohoto ucitele pozval do svého domu a spolu s mými
15-16 zamestnanci jsem se stal student hledající podstatu budo.
B. Objevil jste Aikido zatímco jste se ucil Daito-ryu pod Sokaku Takedou?
Sensei
Ne, bylo by více výstizné ríci, ze Takeda Sensei otevrel mé oci budo.
A. Pak, byly zde nejaké zvláštní okolnosti obklopující vaše objevení Aikido?
Sensei
Ano, stalo se to takto.Muj otec se stal v roce 1918 vázne nemocný.Pozádal
jsem Takeda Senseie o propuštení a vyrazil jsem domu. Na té ceste mi bylo
receno, ze pokud pujdu do Ayabe vedle Kyoto a venuju modlitbu, pak se kazdá
nemoc vylécí. Šel jsem tam a potkal jsem Deguchi Onisaburo. Pozdeji, kdyz
jsem prijel domu jsem se dozvedel, ze muj otec jiz zemrel. Ackoli jsem
potkal Deguchiho pouze jednou, rozhodl jsem prestehovat se do Ayabe se svou
rodinou a skoncil jsem tam pobytem do sklonku období Taisho (okolo 1925).
Ano... tehdy mi bylo asi 40 let. Jednoho dne jsem se pokoušel vypnout
pomocí well. Náhle se snesla z nebe kaskáda oslnujících záblesku obalující
moje telo. Pak ihned se moje telo stalo vetší a vetší, dosahující velikosti
celého vesmíru. Jak jsem byl ohromený touto událostí, najednou jsem si
uvedomil, ze by clovek nemel myslet pokoušet se vyhrát. Forma budo musí být
láska. Clovek by mel zít v lásce. Tohle je Aikido a toto je stará forma
postoje v Kenjitsu. Po tomto pochopení jsem byl velice štastný a nemohl
jsem zadrzet slzy.
B. Pak není dobré být v budo silný. Jakmile jsou uceny dávné casy sjednocení
„ken“ a „Zen“. Ve skutecnosti nemuze být podsata budo pochopena bez
vyprázdnení vlastní mysli. V tomto stavu nemají smysl dobré nebo špatné.
Sensei
Jak jsem jiz predtím rekl, podstata budo je Cesta masakatsu a agatsu.
B. Slyšel jsem príbeh jak jste byl zatazen do boje se 150 delníky.
Sensei
To, ze jsem byl? Jak já si pamatuji.... Deguchi Sensei šel do Mongolska
v roce 1924, proto aby uskutecnil svuj cíl velké asijské obce, v linii
s národní politikou. Doprovázel jsem ho na jeho vlastní zádost, trebaze
jsem byl zádán, abych vstoupil do Armády. Odjeli jsme do Mongolska a
Manchuria. Zatímco jsem byli v té druhé zemi, setkali jsme se skupinou
jízdních banditu a vysvobodili jsme se z tezké palby. Opetoval jsem jejich
palbu s a mauser, a pak jsem pokracoval výpadem do jejich stredu s divokým
útokem a oni se rozehnali. Uspel jsem ve vyváznutí z nebezpecí.
A. Chápu, Sensei, ze máte mnoho kontaktu s Machuria. Strávil jste tam
dlouhou dobu:
Sensei
Od té príhody jsem byl v Machuria docela casto. Byl jsem rádcem pro bojová
umení v organizaci Shimbuden, tak jako na Univerzite Kenkyoku v Mongolsku.
Z tohoto duvodu jsem tam byl dobre prijímán.

B. Hino Ashihei napsal povídku nazvanou „ Oja no Za“ v Shosetsu Shincho, ve
které pojednává o mladickém období Tenryu Saburo, rebela sveta Sumo a
jeho setkání s bojovým umením Aikido a jeho pravém duchu. Týká to i vás,
Sensei?
Sensei
Ano.
B. Znamená to pak, ze jste v nejakém období spojen s Tenryu?
Sensei
Ano, zustal v mém dome asi tri mesíce.
B. Bylo to v Machuria?
Sensei
Ano. Já jsem ho potkal, kdyz jsem delali inspekce (making rounds) po oslave
oznacující 10.výrocí vzniku správy Machuria. Byl zde pekne vypadající muz
na párty a mnoho lidí ho ponoukalo temito komentári : „ Tento Sensei má
obrovskou sílu. Co takhle vyzkoušet se proti nemu ? “ Zeptal jsem se nekoho
kolem me, kdo je ten muz. Bylo mi vysvetleno, ze je to známý Tenryu, který
opustil Asociaci Sumo zápasníku. Pak jsem mu byl predstaven. Sedl jsem si a
rekl jsem Tenryu : „ Prosím, zkus me povalit. Tlac silne, není potreba
drzet se zpátky.“ Od té doby, co jsem poznal tajemství Aikido, nemohl jsem
být posunut ani o píd. I Tenryu se tím zdál prekvapen. Výsledkem této
zkušenosti bylo, ze se stal studentem Aikido. Byl to dobrý muz.
A. Sensei, mel jste také neco spolecného s námornictvem?
Sensei
Ano a docela dlouhou dobu. Zacalo to asi roku 1927-8 asi na deset let. Byl
jsem profesor na zrácenou pracovní dobu na námorní akademii.
B. Vyucoval jste vojáky behem doby, co jste ucil na Akademii?
Sensei
Pro armádu jsem vyucoval docela casto, zacal jsem s Námorní akademií okolo
1927-8. V letech 1932 nebo 1933 jsem zacal výuku bojových umení pro armádu
ve škole Toyama. Pak v 1941-42 jsem ucil Aikido studenty Vojenské policejní
akademie. Také jsem pri jedné prílezitosti provedl ukázku Aikido na pozvání
generála Toshie Maeda, superintendanta Vojenské akademie.
B. Jakmile jste se zacal zabývat výukou vojáku, jiste pri ní muselo být
mnoho zajímavých epizod a mnoho nepríjemných typu.
Sensei
Ano, jednou jsem byl i ze zálohy napaden.
B. Bylo to protoze vás povazovali za porazitelného ucitele ?
Sensei
Ne, tak to nebylo. Bylo to, aby vyzkoušeli mou sílu. Byl jsem at the tirne,
kdyz jsem zacal vyucovat Aikido pro vojenskou policii. Jeden vecer, kdyz
jsem šel pres tréninkový prostor jsem cítil, jak prichází neco cizího.
Cítil jsem, ze se neco deje. Náhle se ze všech smeru zpoza kroví a jam
objevilo mnoho vojáku, kterí me obklícili. Zacali na me útocit drevenými
meci a puškami. Ale protoze jsem byl navyklý takovému zpusobu veci, vubec

jsem nepremýšlel. Jak se me pokoušeli zasáhnout, otácel jsem své telo tímto
smerem a zase jiným a oni padali snadlo, tak jak jsem knudged. Nakonec se
všichni zcela vycerpali. V jakékoli míre je svet plný prekvapení. Další den
jsem potkal jednoho z muzu, kterí me napadli. Jsem poradce absolventu
Vojenské policie v prefekture Wakayama. (Military police alumnae). Na
nedávném mítinku me jeden clovek poznal a prišel ke me s úsmevem. Poté, co
jsem spolu pár minut mluvili, poznal jsem, ze to byl jeden z muzu, kterí me
tenkrát pred mnoha lety napadli. Zatímco se škrábal na hlave me vyprável
následující : „ Velice se omlouvám za ten incident. Tehdy jsem se bavili o
tom, zda je ci není ten nový ucitel Aikido skutecne silný. Skupiná nás,
horkokrevných druhu vojenské policie o tom diskutovala, a pak se rozhodla
ho vyzkoušet. Asi tricet muzu zalehlo a cekalo. Byli jsem zcela ohromeni,
ze 30 sebevedomých chlapu nezmuze zcela nic proti Vaší síle.“
C. Byli zde ješte jiné epizody, zatímco jste ucil na škole Toyama ?
Sensei
Souteze síly ? Jeden prípad se stal, myslím, pred epizodou s vojenskou
policií. Nekolik kapitánu, kterí byli uciteli na škole Toyama me vyzvalo,
abych s nimi zmeril svou sílu. Všichni byli velice pyšní na své schopnosti
a ríkali veci jako : „ Byl jsem schopen zvednou takovou a takovou váhu.“
Nebo „ Zlomil jsem špalek tolika palcu v prumeru.“ Já jsem jim vysvetloval
„ Já nemám sílu jako vy, ale lidi jako jste vy umím porazit pouhým
malíckem. Bylo by mi líto, ze vás hodím, takze pojdme radeji zkusit tohle.
Natáhl jsem pravou ruku a oprel špicku ukazovácku a konec stolu a vyzval
jsem je, aby si lehli pres moji ruku svým brichem. Jeden, dva, a pak tri
vojáci sami na mojí ruce, s ocima na vrchu hlavy. Pokracoval jsem dokud na
mojí ruce nelezelo 6 muzu, a pak jsem pozádal vojáka, který stál vedle me o
sklenici vody. Jak jsem levou rukou pil, všichni okolo byli zticha a
vymenovali si pohledy.
B. Stranou Aikido, musíte mít nesmírnou telesnou sílu.
Sensei
Ve skutecnosti ne.
K. Ueshiba
Ovšemze má sílu, ale ta se dá popsat jako síla ki, radeji nez telesná síla.
Pred nejakým casem, kdyz jsme šli do nové osady v kraji, jsme uvideli 7-8
delníku, kterí se marne pokoušeli zvednout obrovský parez stromu. Muj otec
stál a chvíli se na ne díval, pak je pozádal, aby ustoupili stranou tak,
aby to mohl zkusit. Zvedl parez snadno a pohotove ho odnesl stranou.Je
zcela nemyslitelné provést takovou vec pouhou telesnou silou. Také zde byl
prípad týkající se jistého Mihamahiro.
B. Byl to ten samý Mihamahiro z Takasago Beya Sumo zápasnické asociace ?
Sensei
Ano. Byl z provincie Kishu. Kdyz jsem se zastavil v Shingu ve Wakayama,
Mihamahiro si velice dobre vedl v hodnostech Sumo. Mel obrovskou sílu a
mohl by zvednout tri raDs, které vází nekolik stovek liber. Kdyz jsem se
dozvedel, ze Mihamahiro pobývá ve meste, pozval jsem ho, aby se zastavil.
Zatímco jsme hovorili, Mihamahiro rekl : „ Také jsem slyšel, ze vy, Sensei,
máte velkou sílu. Proc si nezmeríme naše síly ?“ Já jsem odpovedel : „
Dobre. Mohu te pritlacit a udrzet pouhým ukazováckem.“ Pak jsem ho nechal
tlacit do me, zatímco jsem sedel. Tento chlapík, schopný zvednou velké váhy
se mracil lapal po dechu, ale nemohl me pretlacit. Potom jsem presmeroval
jeho sílu mimo me a on okolo me proletel. Jak padal, prišpendlil jsem ho

ukazováckem a on zustal zcela neschopný pohybu. Bylo to jako kdyz dospelý
drzí díte. Pak jsem navrhnul, at to znova zkusí a nechal jsem ho tlacit
proti svému celu. Avšak vubec se mnou nemohl pohnout. Pak jsem natáhnul
dopredu nohy, vyrovnal jsem se a zvedl nohy nad podlahu, zatímco on do me
tlacil. Stále se mnou nemohl pohnout. Byl prekvapen a zacal Aikido
studovat.
A. Kdyz ríkáte, ze prišpendlíte osobu jedním prstem, tlacíte na rozhodující
bod ? (vital point)
Sensei
Narýsuji okolo nej kruh. Jeho síla je obsazena uvnitr toho kruhu. Nezálezí
na tom, jak muze být clovek silný, nemuze rozšírit svou sílu ven z kruhu.
Stává se bezmocným. A tudíz, pokud pridrzíš svého oponenta zatímco jsi mimo
jeho kruh, muzeš ho drzet svým ukazováckem nebo malíckem. Tohle je mozné,
protoze se oponent práve stal bezmocným.
B. Ješte jednou, je to otázka fyziky. V Judo také, kdyz hodíte oponenta nebo
ho drzíte, dostáváte se do stejné pozice. V Judo se pohybujete v mnoha
smerech a sbazíte se umístit oponenta do takovéto pozice.
A. Je vaše zena také z prefektury Wakayama ?
Sensei
Její dívcí jméno ve Wakayama bylo Takeda.
A. Jméno rodiny Takeda takeda je pevne spojeno s bojovými umeními.
Sensei
Dá se to tak ríct. Má rodina byla loajální císarskému dvoru po mnohé
generace. A byli jsme bezvýhradní v naší podpore. Vlastne mí predkové se
vzdali vlastnictví a bohatství a prenechali vše v provozu císarské rodiny.
B. Avšak Vy téz, Sensei, jste se pravidelne stehoval od té doby, co jste
dospel, muselo to být pro vaši zenu velice obtízné.
Sensei
Vzhledem k tomu, ze jsem byl velice zamestán, jsem nemel mnoho volna, který
bych trávil doma.
K. Ueshiba
L. Ackoli byla rodina mého otce pomerne bohatá, byl schopen provádet budo
shugyo (asketický trénink v bojovém umení). A jiná vec, jiná
charakteristika mého otce je, ze ze se velice málo zajímal o peníze.
Následující incident se stal pri jedné události. Kdyz se muj otec usadil
v Tokyo roku 1926, byla to jeho druhá návšteva hlavního mesta, nejdríve
prišel sám, pozdeji ho následovala rodina, která prišla z Tanabe v roce
1927. Místo, kde jsme se všichni usadili, bylo v Sarumachi,
Shibashirogane v Tokyo. Pronajali jsme si toto místi za pomoci pana
Kiyoshi Yamamoto, syna generála Gambei Yamamoto. Tehdy muj otec vlastnil
docela velkou cástku jmení okolo Tanabe, zahrnující jak obdelaná, tak i
neobdelaná pole a horský terén. Ale stejne jsme meli málo penez. Museli
jsme si pujcit peníze, abychom vystecili. Navzdory tomu ho to ale nikdy
neprinutilo prodat jakoukoli zem. Nejenom to, kdyz jeho studenti prinesli
vybrané mesícní poplatky, odpovídal : „ Nechci tento druh vecí“ Rekl jim,
aby to nabídli kami-sama (bozstvu) a nikdy neprijímal peníze prímo. A
kdyz potreboval peníze, skromne predstoupil pres oltár kami-sama a
prijmul dary od bozstev. Nikdy jsme nepomýšleli na úctování penez za

budo. Tréninková hala byl tehdy kulecníkový pokoj v sídle hrabete
Shimazu. Mnoho hodnostáru, zahrnující armádní dustojníky jako admirála
Isamu Takeshita, tak jako mnoho aristokratu, prišli na cvicení. Jméno,
které jsme uzívali bylo Aikijujitsu nebo Ueshiba-ryu Aikijitsu.
B. Jaký je dobrý vek na zacátek tréninku Aikido ?
K.Ueshiba
Muzete zacít trénink okolo let 7-8, ale skutecný trénink by mel zacít tak v
15-16 letech. Z fyzického hlediska se telesná kostra v tom veku stává
masívní a kosti trochu silnejší. Krome toho obsahuje Aikido mnoho duševních
aspektu (samozrejme, ze tak je to i v jiných budo)., takze v tomto veku
clovek zacíná získávat pohled na svet a na podstatu budo. Takze kdyz dám
vše dohromady, je vek 15-16 let dobrý pro zacátek studia Aikido.
B. Srovnáním s Judo, je zde velmi málo prílezitostí, kdy se clovek pere
v Aikido se svým oponentem. Takze v Aikido se nevyzaduje mnoho telesné
síly. Mimo to se nemuzete zybývat pouze jedním oponentem, ale s mnoha
oponenty najednou. Jako budo je to skutecne ideál. Kdyz se na to díváte
takto, chodí také mnoho rvácských typu, aby zacali studovat Aikido ?
K.Ueshiba
Samozrejme, ze se zapíše i taková sorta. Ale kdyz tento typ studuje Aikido
s úmyslem uzívat ho jako nástroje pro boj, nevydrzí dlouho. Budo není jako
tanec, nebo sledování filmu. At je déšt nebo svítí slunce, musíš neustále
cvicit behem svého denního zivota proto, abys pokrocil. Zejména Aikido je
jako duševní trénink praktikovaný uzitím formy budo. Nikdy nemuze být
pestováni jako nástroj temi, kterí by ho pouzívali pro bojování. Tedy
jedinci, mající sklony smerem k násilí se prestávají takto chovat, kdyz se
ucí Aikido.
B. Takze... díky soustavnému tréninku se prestanou chovat jako násilníci.
Sensei
Protoze aikido není bu (bojová metoda) násilí, ale spíše bojové umení
lásky, nechováme se násilne. Promenujete násilného oponenta jemou cestou.
Nemohou se jiz chovat jako rváci.
B. To vidím. Není to kontrola násilí násilím, ale premena násilí na lásku.
A. Co ucíte nejdríve jako základy Aikido ? V Judo se ucí ukemi (padání)...
K.Ueshiba
Nejdríve pohyby tela, taisabaki, pak tok ki...
A. Co je tok ki ?
K.Ueshiba
V Aikido neustále trénujeme, abychom volne kontrolovali partnerovo ki skrz
pohyb našeho vlastního ki, zatazením partnera do našeho vlastního pohybu.
Pak cvicíme, jak otácet naše tela. Nehýbáme pouze naším telem, ale rukama a
nohama spolecne. Pak se celé telo stává sjednocené a pohybuje se plynuje.
B. Kdyz sledujeme trénink Aikido, zdá se, ze studenti padají prirozene. Jaký
druh cvicení provádíte k nacvicení ukemi ?
K.Ueshiba

Narozdíl od Judo, kde se s oponentem perete, tak v Aikido skoro vzdy
podporujete nejakou vzdálenost. Proto je mozný volný druh ukemi. Místo
padání s bouchnutím jako v Judo, deláme kruhové pády, velmi prirozenou
formu ukemi. Tak pilne cvicíme tyto ctyri elementy.
B. Takze cvicíte tai no sabaki (pohyby tela), ki no nagare (tok ki), tai no
tenkan ho (otácení tela), ukemi, a pak zacnete cvicit techniky. Jaký typ
techniky cvicíte nejdríve ?
K.Ueshiba
Shihonage, techniku k hození oponenta do mnoha odlišných smeru. To se delá
stejným zpusobem jako technika mece. Samozrejme také pouzíváme bokken
(drevené mece). Jak jsem jiz dríve uvedl, v Aikido se i oponent stává cástí
vašeho pohybu. Mohu podle libosti volne s oponentem pohybovat. Prirozene
následuje, ze kdyz cvicíte s jakýmikoli prostredky, které máte k dispozici,
jako tyc, nebo drevený mec, tak ty se stávají tak mnoho vaší soucástí, jako
ruka nebo noha. Proto to, co v Aikido drzíte, prestává být pouhým objektem.
Stává se prodlouzením vašeho vlastního tela. Poté je Iriminage. V této
technice vstoupíte práve ve chvíli, kdyz se vás oponent pokouší zasáhnout a
tehdy se delají dva nebo tri atemi (údery). Napríklad, oponent uderuje na
jednu stranu vaší tváre svou pestí, nebo mecovou rukou (tegatana). Pouzitím
síly vašeho protivníka otevrete své telo na levou zadní cást tak, jak
vedete oponentovu pravou ruku obema svýma natazenýma rukama, pokracujíce ve
smeru jeho pohybu. Pak, kdyz drzíte jeho hlavu, se pohybujete okolo ní
v kruhovém pohybu. On pak padá se svou rukou obtocenou okolo své hlavy...
Tohle je také tok ki... Je mnoho slozitých teorií o této veci. Oponent je
zanechá zcela bezmocný, nebo spíše oponentova síla je vedena ve smeru, do
kterého ho chcete dostat. Takze cím více má oponent síly, tím je to pro vás
snazší. Na druhou stranu pokud se utkáte s oponentovou silou, nemuzete
nikdy doufat ve výhru proti velmi silné osobe.
Sensei
Také nejdete v Aikido nikdy proti protivníkove síle. Kdyz na vás ítocí
úderem, nebo sekem mecem, je zde v základe jedna cára jeden bod. Vše, co
musíte udelat je se tomu vyhnout.
K.Ueshiba
Pak deláme následující techniky : ikkyo v seiza z útoku shomenuchi, nikyo,
kloubové techniky a drzící techniky (prišpendlení protivníka), atd.
B. Aikido obsahuje mnoho duševních prvku. Jak dlouho by trvalo osvojení si
základní pochopení Aikido zacínající od úplného pocátku ?
K.Ueshiba
Protoze jsou sladení a nekoordinovaní lidé, nemohu ucinit zádný zásadní
výrok, ale kdyz osoba cvicí okolo trí mesícu, zacne mít jistý pojem o tom,
co je Aikido. A ti, kterí mají dokoncené tri mesíce cvicení budou trénovat
šest mesícu. Pokud cvicíte šest mesícu, tak muzete pokracovat v neomezeném
case. Ti, kterí mají pouze povrchní zájem skoncí pred tremi mesíci.
B. Dozvedel jsem se, ze bude zkouška na shodan, 28. tohoto mesíce. Kolik je
zde nyní drzitelu cerných pásku ?
K.Ueshiba
Nejvyšší stupen je osmý stupen a jsou zde ctyri. Máme šest drzitelu sedmého
stupne. Drzitelu prvního stupne je zde mnoho, ale samozrejme toto císlo
zahrnuje pouze ty, kterí meli spojení s Hombu Dojo po válce.

B. Dozvedel jsem se, ze je také znacné mnozství lidí, ucících se Aikido
v cizích zemí.
K.Ueshiba
Pan Tohei navštívil Havaj a Spojené Státy za úcelem výuky Aikido.
Nejpopulárnejším místem Aikido je Havaj, kde cvicí 1200-1300 lidí. Tento
pocet by byl ekvivalentem pro 70 000-80 000 Aikidoka v Tokyo. Ve Francii je
také dost drzitelu cerného pásku. Je zde jeden Francouz, který zacal
studovat Aikido poté, co se zranil na tréninku Judo. Chtel poznat ducha
Aikido, ale nebyl schopen toho dosáhnout ve Francii. Cítil, ze hledat
pravého duch Aikido musí v jeho rodišti. Vysvetloval, ze proto prišel do
Japonska. Panamanský velvyslanec také studuje Aikido, ale zdá se, ze je
japonské klima pro neho príliš chladné, a proto necvicí v zime. Také je zde
jedna dáma, jménem Onada Haru, kterí odjela do Ríma ucit se socharství.
Navštevovala dojo od doby, kdy se stala studentem tokyjské školy výtvarných
umení. Nedávno jsem od ní obdrzel dopis, kde ríká, ze se jí poštestilo
potkat Itala, který studuje Aikido a který s ní jednal velice mile.
A. A co se týce interpretace technik Aikido ?
Sensei
Základními body se staly masakatsu, agatsu a katsuhayai. Jak jsem pretím
rekl, makatsu znamená „ korektní vítezství“ a agatsu „ vyhrát v souladu
s nebeskou misí, která ti byla dána“. Katsuhatsi znamená „ stav mysli
rychlého vítezství“.
A. Cesta je dlouhá, ze ?
Sensei
Cesta Aiki je nekonecná. Nyní je mi 76 let a stále pokracuji ve svém
hledání. Není to jednoduchý úkol zvládnout Cestu v Budo nebo v umení.
V Aikido musíte pochopit kazdý jev ve vesmíru. Napríklad rotaci Zeme a
nejslozitejší a daleko zasahující systém vesmíru. Je to celozivotní
trénink.
B. Takze Aiki je ucení Kami (Boha) tak jako bojová cesta. Pak, co je duch
Aikido ?
Sensei
Aikido je ai (láska). Tvoríte tuto velkou lásku svým srdcem, a pak musíte
ucinit svou vlastní misi ochrany a lásky všech vecí. Splnení této mise musí
být pravé budo. Pravé budo znamená vyhrát nad sebou a vyloucit bojující
srdce neprítele... Ne, je to cesta absolutního sebezdokonalení, ve kterém
je vyloucen skutecný neprítel. Technika Aiki je Asketický trénink a cesta
díky které dosáhnete stavu sjednocení tela a ducha realizecí principu nebe.
B. Je pak Aiki cestou svetového míru ?
Sensei
Konecným cílem Aiki je stvorení nebe na zemi. V kazdém prípade musí být
celý svet v harmonii. Pak nemáme potrebu atomových a vodíkových bomb. Muze
to být pohodlný a radostný svet.

