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Kadar kesetiaan seseorang………………
Saya ingin hadir tetapi saya tidak bisa berhubung terikat dengan
kerjaan . Saya ingin ikut tapi kendala keuangan, belum gajian .
Buat apa saya datang , lebih baik uangnya saya pergunakan untuk
jalan jalan ke luar negeri.
Dari ketiga contoh ini , alasan yang diberikan no.3 , menunjukkan
kesetiaan orang tsb. sudah luntur jauh sekali . Ikatan bathin dengan
perguruan
sudah lenyap , yang ada hanya hitung-hitungan
keuntungan yang akan diterima . Selalu tampil kalau di mudahkan
atau ada maunya , misalnya ingin mengikuti ujian kenaikan tingkat .
Kesadaran untuk mensukseskan sebuah kegiatan yang merupakan
kepentingan bersama seperti kejuaraan nasional , seharusnya
dimiliki oleh seluruh anggota terutama para tokoh yang memegang
kendali dimasing-masing tempatnya . Kalau tokoh-tokoh tsb hanya
mementingkan diri sendiri , maka dapat dipastikan kadar
kesetiaannya sudah melorot sampai paling bawah .
Orang-orang seperti ini memang sudah tidak ada maknanya lagi
bagi perguruan kalau masih hadir ditengah-tengah kita .
Bicaranya maupun kelakuannya akan terasa asing sekali di telinga
dan dimata orang-orang yang masih memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi pada perguruan .
Dalam periode waktu tertentu, hal-hal seperti ini mungkin akan timbul pada diri masing-masing .
Tinggal bagaimana upaya seseorang untuk memunculkan kembali semangatnya agar dapat merasakan
kehangatan dan kegairahan dalam kebersamaan .
Hanya mereka yang sangat paham betapa berharganya pertemanan dan persaudaraan yang sudah
terbentuk, akan mencoba menyesuaikan dan memperbaiki diri agar tetap dapat menjaga suasana
kebersamaan .
Sementara orang yang hanya dibutakan dengan pengejaran keuntungan semata ,
akhirnya akan mengalami pengucilan secara alamiah dan tertinggal dibelakang serta merasa kesunyian .
Kalau segera dapat menyadari akan kekurangannya dan mencoba memperbaiki sikap dan kelakuannya ,
maka dia akan memperoleh kembali harga dirinya serta kehangatan dari persaudaraan yang ada .
Sebaliknya , apabila malah menyalahkan pihak lain dan membenarkan diri sendiri tanpa mau introspeksi
diri , maka dimanapun dia berada akan mengalami hal yang sama .
Seharusnya dalam perguruan shinkyokushinkai, kita tidak hanya belajar keterampilan beladiri saja , tapi
juga banyak kesempatan untuk memperbaiki kualitas diri , baik sikap kelakuan , kesopanan, rendah hati,
kepercayaan diri , kehormatan diri dan banyak hal lain yang berhubungan dengan mental spiritual nya .

Osu !
J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru / President WKO Asia

RENCANA JADWAL ACARA 2016
1-2 Juli 2017 , The 6th World Championship in weight category di Astana – Kazakhstan.
22-23 Juli 2017 , Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-20 di Surabaya .
27-30 Juli , Seminar Karate dan Dan Test di Kathmandu, Nepal .
20 Agustus 2017 : The 1st Indonesia Open Fullcontact Karate Championship di Jakarta
11-12 November 2017 : Soengging Cup 2017 di Semarang .
16-17 Desember 2017 : Moskofit ke-2 di Trivandrum-India
Untuk acara internasional seperti Moskofit ke-2 , siapa saja boleh ikut berpartisipasi
dengan biaya sendiri , kecuali akomodasi dan makan akan ditanggung panitia .

Setelah hidup sekian lama , orang menemukan , bahwa harta yang paling
besar adalah “ kesehatan ” . Mereka yang sedang berjuang dengan penyakit
yang menggerogoti kenyamanan hidupnya yang dapat merasakan
kebenaran dari ungkapan tersebut .

Segenap Pengurus Pusat

NPO. WKO
SHINKYOKUSHINKAI
INDONESIA
Mengucapkan :

Setelah orang tiba diujung jalan wilayah kenyamanan , dia akan mulai berdaya
upaya semaksimal mungkin untuk mengerahkan segenap potensi diri dalam
menemukan jalan keluarnya . Dibutuhkan keteguhan yang kuat untuk
menyelamatkan diri karena sudah terlalu lama terlena dengan kenikmatan yang
dirasakan selama ini …………………………………………………..

KEJURNAS -20 SHINKYOKUSHIN KARATE
Sudah diputuskan , Kejuaraan Nasional Shinkyokushin Karate ke-20 akan dilaksanakan di Surabaya
pada tanggal 22-23 Juli 2017 . Rencana Kelas yang akan dipertandingkan sbb :
Dewasa :
Putra : - 65 Kg, - 75 Kg, - 85 Kg dan + 85 Kg
Putri : - 60 Kg dan + 60 Kg .
Yunior :
Putra : 10 tahun , max. 30 kg; 12 tahun , max. 50 kg ; 15 tahun , max. 60 kg .
( kalau ada yang berusia 11 thn silahkan ikut 12 tahun; kalau ada yang berusia 13 thn,14 thn, silahkan
ikut 15 tahun ) .
Untuk Putri Yunior tidak disediakan .
Untuk Putri Dewasa , dibuat dua kelas supaya tertampung semuanya .
Biaya : Rp.300.000,Pendaftaran peserta ditutup pada tanggal 20 Juni 2017.

Kejurnas ini merupakan Seleksi untuk memilih Peserta Kejuaraan Asia ke-17 di
Singapore 2018 apabila Kejurnas tahun depan dilaksanakan setelah Kejuaraan Asia .

------- Kami akan melatih Jiwa dan Raga kami , untuk menciptakan semangat yang tinggi -------

DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WORLD GENERAL ASSEMBLY 2015 DI TOKYO-JAPAN

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

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

Badge untuk Dogi
Rp.15.000,-

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

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.100.000,-

Buku Teknik Oyama Karate
(Kihon-Kata-Kumite)
Rp.180.000,-

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

CD Lagu Shinkyokushin Rp.30.000,-

Untuk kebutuhan instruktur :

Sabuk Hitam - Rp.150.000,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,-

Pin WKO
Indonesia
Rp.100.000,Dengan magnit

