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Eh…………………diusia hampir 65 tahun masih menampilkan
demonstrasi…….terdengar suara orang-orang diluar sana…….
Jangan pernah kendor dalam berkeinginan untuk terus memperbaiki
kualitas diri . “ Apabila usia semakin tua, dia semakin matang dan
menguasai dengan baik, dia adalah type orang dari “Taiki Bansei”.
Saya berharap orang menjadi “Taiki Bansei”, seperti diri saya “ , ini
yang pernah diucapkan oleh Sosai Mas Oyama.
Sekali kamu menyerah, maka keadaan menjadi tak terkontrol dan
penampilan diri akan merosot dengan tajam baik kondisi tubuh
maupun kesehatan. Meskipun keadaan belum memungkinkan untuk
menata diri , namun tetap menanamkan keinginan untuk menjadi
lebih baik ,sehingga masih ada pengendalian diri.
Segera membuat rencana baru setelah selesai yang satu agar
semangat dan harapan tetap terpelihara untuk ber karya lebih baik .
Coba rasakan sendiri perbedaannya , apabila begitu selesai
melakukan suatu kegiatan lalu tidak memiliki rencana baru kecuali
tugas rutin , dan atau segera membuat rencana untuk mengadakan
kegiatan yang akan datang . Hati dan semangat pasti akan tetap
terpelihara dengan hangat dalam menyongsong acara tsb. Bukannya
terus padam dan tidak jelas mau berbuat apa selain mengeluh dan
menyalahkan sana sini , hatinya terasa hampa …….
Saya sering bertemu dengan anggota lama yang masih tetap memiliki
keinginan untuk membantu shinkyokushin karate agar tumbuh
menjadi lebih besar dan kuat , meskipun dia belum memiliki
kesempatan untuk itu .
Orang bilang cuma omong doang karena sering dikemukakan tetapi tidak pernah ada aksi . Saya pikir,
lebih baik bertemu dengan tipe orang ini daripada dengan orang yang sama sekali padam keinginannya .
Orang yang masih tetap berbicara dengan penuh keinginan , apabila suatu saat bertemu dengan orang
yang tepat serta pada waktu yang tepat, akan tersulut semangatnya kembali untuk mewujudkan
keinginan-keinginan nya tersebut .
Bisa dalam hal kembali melakukan latihan dengan lebih intensif , bisa juga merencanakan
pengembangan shinkyokushin di kotanya dengan ide-ide yang dimiliki dan atau merencanakan kegiatan
pertandingan yang dapat mengharumkan nama baik Shinkyokushinkai Indonesia .
Kalau Anda bertemu dengan orang demikian dan mampu membantunya untuk merealisasi impiannya,
maka shinkyokushin karate diwilayahmu pasti akan lebih bersinar . Berguna buat Anda dan juga bagi
perguruan secara keseluruhan .

Selain daripada itu , jangan merasa diri begitu eksklusif sehingga tidak dapat menempatkan diri
sebagaimana mestinya dan sering salah tingkah dalam bersikap . Philosofi kyokushin sudah
mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati , menghormati orang yang pantas dihormati dan tetap
berkeinginan untuk maju . Bukan mendidik kita menjadi pribadi yang angkuh , emosional dan merasa
diri paling benar dan paling hebat , sehingga kaidah budo karate menjadi kabur…….
Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

RENCANA JADWAL ACARA 2015
13-14 Juni : Latihan Khusus Kata bagi para Pelatih wilayah Jawa Tengah & D.I. Yogyakarta
di dojo Bandungan .
29 Okt – 2 Nov :

11th World Open Karate Championships di Tokyo .

“ Meskipun
penting untuk mempelajari dan melatih keterampilan teknik , bagi orang yang
berkeinginan mencapai Jalan Budo secara benar , adalah penting terus menjalankan latihan sepanjang
hidupnya , dan tidak hanya semata-mata ditujukan pada keterampilan dan kekuatan , tetapi juga untuk
pencapaian kesempurnaan dalam spiritual “. ( Masutatsu Oyama )

Hot News !!!!
Bulan Juni 2016 , The 16th Asia Open Karate Championship akan dilaksanakan di Korea .
Kejuaraan ini merupakan tempat untuk seleksi memilih wakil WKO Asia dalam World Cup ke-6
pada tahun 2017 di Astana, Kazakhstan .
Untuk kali ini akan dipertandingkan dengan kategori sebagai berikut :
MALE : - 65 Kg, -75 Kg, - 85 Kg dan + 85 Kg .
FEMALE : - 50 Kg, - 55 Kg, - 60 Kg, dan + 60 Kg .
Sehubungan dengan itu , maka Kejuaraan Nasional ke-19 atau kemungkinan pelaksanaan Indonesia
Open ke-5 pada tahun 2016 akan diadakan pemilihan calon-calon peserta World Cup ke-6 yang
akan dipertandingkan dalam Kejuaraan Asia ke-16 di Korea .
Bagi mereka yang penasaran karena mengalami kekalahan dalam Indonesia Open ke-4 , agar
mempersiapkan diri dengan lebih baik untuk membalas kekalahannya dalam Indonesia Open ke-5
( kalau jadi dilaksanakan ) atau bertanding semaksimalnya dalam Kejurnas ke-19 .
Tunjukkan NYALI nya kalau tidak ingin disebut tidak punya Nyali ……………

LATIHAN KHUSUS KATA
Untuk wilayah Jawa Tengah & D.I.Yogyakarta
13 – 14 Juni 2015 , Bandungan
Sekitar 20-an Pelatih wilayah Jawa Tengah berkumpul di Bandungan mengikuti acara Latihan Khusus
Kata . Latihan dimulai pagi hari pada tgl. 13 Juni 2015 di dojo Bandungan dan dilanjutkan pada sore
hari . Keesokannya di teruskan lagi hingga siang hari dan ditutup dengan makan bersama . Kegiatan ini
diharapkan dapat berlangsung setiap tahun untuk meningkatkan mutu para Pelatih serta menjaga
keseragaman latihan dalam hal peragaan Kata . Rencana bagus dan semangat bagus . Kalau setiap
Pelatih rajin meningkatkan diri , maka perguruan akan berlangsung lebih terarah dan
berwibawa …………………………

Semua melakukan peragaan Kata tanpa takut salah ,sehingga mudah diperbaiki, baik gerakan mapun
penghayatan nya . Meskipun belum maksimal, tetapi nampak ada perubahan setelah dilakukan berulangulang . Satu per satu diminta demo didepan agar terbiasa apabila tampil di depan umum .
Tanggal 13 Juni 2015 malam , kebetulan ada acara di wilayah sempai Totok Unggul dan langsung
dimanfaatkan untuk demo karate . Apabila sering mengadakan demo pada kesempatan yang ada ,pasti
upayanya akan membawa hasil bagi perkembangan dojo- dojo diwilayahnya.

ANGGOTA DEWAN PUSAT
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WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

Badge untuk Dogi
1x2m
Rp.15.000,-

Harga untuk 3 banner Rp.450.000,Pasang didalam dojo anda

Dojo Kun
Huruf Kanji & Indonesia
Ukuran : 50 cm x 40 cm
Rp.150.000,- (utk 2 banner)

Untuk kebutuhan umum :

Badge utk Jas
berwarna krem
Rp.15.000,-

Badge Perwasitan
Celana hitam, baju biru
tua lengan pendek
Rp.15.000,-

“ Shinkyokushinkai no uta “
dikarang & dinyanyikan oleh :
Tsuyoshi Nagabuchi
( Tsuyoshi Nagabuchi adalah seorang penyanyi
terkenal di Jepang & di samping itu juga sebagai
anggota Shinkyokushinkai .)
Teritsukeru taiyou ni syakunetsu no ken
Seiya～ Seiya～ Ase ga tobu
Kurusimi tsuranuku otoko no iji yo
Siryoku wo tsukusi Ima wo togu
Karate no michi ni inochi wo kakete
Sinsinrenma no aranami yo
Munagura tsukisasu ichigeki seiken
Onore wo tataite asu wo yuke
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Nagareru namida to chisio ga hajike
Takaku Takaku Tsuchi wo keru
Wakaki sisi yo Kiba wo muki
Chigirenu kizuna de tomo wo yobe
Suiheisen kara hi ga noboru
Ikuta no itami wo toki hanate
Umi ni mukatte Ibuki wo hakeba
Tsuyoki kokoro ni yume yadoru
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku
Shinkyokushin ! Shinkyokushin !
Shinkyokushin no kaze ga huku

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.150.000,-

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.120.000,Bagi yang mau mengganti sabuk hitam dengan logo Shinkyokushin dan tulisan
WKO Shinkyokushinkai (huruf kanji) disabuk, dapat mengajukan . Khusus
bagi mereka yang belum mengregisterkan tingkatannya ke So-Honbu.

Sertifikat Instruktur
WKO-Shinkyokushinkai
Rp.150.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

