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Pengaruh karate sungguh begitu luas khususnya kyokushin karate
yang diajarkan oleh Sosai Mas Oyama . Melalui karate Sosai ingin
memberi kesempatan kepada sebanyak mungkin orang berkunjung
ke Jepang . Setiap empat tahun Sosai menyelenggarakan Kejuaraan
Dunia di Tokyo , dan semua peserta dan pimpinan dari sekitar 100
negara lebih di hadirkan dengan jaminan penuh . Persahabatan
diantara bangsa-bangsa yang hadir tercipta semakin akrab dari waktu
ke waktu . Melalui karate Sosai mengubah mental dan phisik para
pengikutnya . Dari seorang biasa, menjadi orang yang memiliki
kemampuan baik phisik maupun mental spifritual diatas rata-rata
manusia . Kalau Jokowi mencanangkan revolusi mental ,
sesungguhnya di kyokushin karate proses itu sudah terjadi . Melalui
karate kita mendapatkan kepercayaan diri dan kedamaian . Melalui
karate kita dididik moral dan etika . Kalau masih ada masalah yang
sulit terpecahkan , masuk ke dojo dan berlatih dengan penuh
semangat dan sekuat tenaga , maka kamu akan menemukan kembali
kegairahanmu . Namun demikian , masih ada juga pribadi yang tidak
mampu melepaskan kepentingan diri sendiri . Posisi yang dimiliki
ingin dipegang erat-erat dan takut direbut orang lain . Akibatnya
tidak memberikan pendidikan, pembinaan dengan baik dan benar .
Terjadi konflik internal dan ini sangat merugikan semangat budo
karate yang ingin ditanamkan oleh Sosai Oyama kepada para
pengikutnya .
Pengalaman mengajarkan, bahwa semakin kamu
ingin menguasainya untuk diri sendiri , kamu justru akan kehilangan
semua . Sebaliknya , kalau kamu dapat berbuat banyak demi untuk
orang lain tanpa ada kekuatiran akan kehilangan , justru kamu
semakin mendapat kelebihan dalam segala hal .
Saya teringat kembali ketika saya mengabdi secara total pada perguruan dan guru saya , tanpa saya
sadari , ada kekuatiran yang sangat besar terhadap diri saya , sehingga tidak diberi kesempatan untuk
berhubungan dengan pergaulan internasional . Kekuatiran yang berlebihan inilah serta perbuatan yang
memojokkan diri saya , akhirnya justru membawa saya menjadi salah satu tokoh pimpinan organisasi
karate di tingkat internasional . Melalui karate saya sudah mengunjungi puluhan negara dan bahkan
berkali-kali , padahal dulu tidak diberi kesempatan dengan alasan yang halus. Ini tidak pernah saya
bayangkan sebelumnya . Saya hanya bekerja dan membantu semua orang yang ingin maju dan
memberikan kesempatan kepada mereka yang mau tampil tanpa ada kekuatiran apa-apa . Demikianlah
yang saya lihat apa yang dilakukan oleh Sosai ketika masih bersama kita. Keinginan saya menyusun
buku karate pun didukung dengan senang hati . Apalagi yang perlu Anda kuatirkan …………………
Besok tgl. 3 September 2014 kembali saya harus menghadiri “ Hungarian Mas Oyama Memorial Cup”
di Siófok - Hungaria . Selanjutnya masih banyak acara seperti Asia Open Championship , dstrnya ….
“Berbuatlah sebanyak yang mampu anda berikan dan anda akan memetik buahnya secara melimpah” .
Ini motto dari Sosai Mas Oyama .
Osu……

J. B. Sujoto
Ketua Dewan Guru

Melihat kekompakan WKOSS (WKO Shinkyokushinkai Singapore) :
Meskipun baru bergabung ke WKO Shinkyokushinkai tahun lalu , mereka sudah berani mengundang
tokoh-tokoh dari WKO Pusat menghadiri Open Karate Tournament dan Seminar Karate di Singapore .
Terlihat sekali bagaimana para pengurus WKOSS bekerja saling bahu-membahu . Ada yang mengambil
oper alih tanggung jawab percetakan ; ada yang khusus bagian gedung dan peralatan. Semua kelihatan
hadir membenahi gedung hingga tengah malam . Ada yang bertugas entertain tamu yang dihormati .
Mereka menjamu dengan baik dan sangat memuaskan . Mereka tidak ingin tamu kecewa, demikian yang
dibisikkan kepada saya . Sepertinya semua mendapatkan peran masing-masing dan saling menjaga
kekompakan . Saya bayangkan, seandainya setiap ketua Pengda memiliki kekompakan demikian ,
setiap tahun masing-masing Daerah dapat menyelenggaraakan kegiatan yang meriah, karena bebannya
terbagi rata . Indonesia jauh lebih besar dari Singapore dan letaknya berjauhan . Namun demikian ,
sekiranya setiap WKOSI ( WKO Shinkyokushinkai INDONESIA ) menyelenggarakan kegiatan
internasional dan mendapat dukungan yang merata dari seluruh Pengda, saya yakin kita mampu berbuat
yang lebih baik ………………………….
Kalau semua memiliki semangat demikian, saya perkirakan tahun depan bulan Mei , kita akan mencoba
memunculkan Indonesia Open ke-4 di Bali . Pengda Bali sudah memberikan tanda bersedia menerima
tugas tersebut asal semua Pengda bersedia membantu . Sekarang kita mencoba mendata bantuan dari
segenap sumber supaya tuan rumah mantap dalam melangkah menyiapkan event tersebut . ……………

PESERTA SEMINAR SHINKYOKUSHIN KARATE
27 Juli 2014 di Orchid Country Club Singapore

RENCANA JADWAL ACARA 2014
26 Januari : Kejurda Jateng & DIY, Latihan Bersama , merayakan HUT ke- 32 di Unisbank Semarang.
14 -17 February : Seminar & Dan Test di Penang –Malaysia dipimpin oleh shihan J.B. Sujoto .
23 February : Kejurda DKI dan Jabar di Pondok Gedeh Taman Mini .
02 Maret : Kejuaraan Antar Dojo se Jatim di Univ. Machung - Malang .
17-18 Mei : JFKO menyelengarakan Turnamen Fullcontact Karate I di Osaka .
25 Mei : “ 18th All Indonesian Shinkyokushin Karate Championship “ di Jakarta .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
25 -27 Juli : 2nd Singapore Full Contact (SFC) Open Tournament & Seminar 2014 di Singapore
23-24 Agustus : Dream Cup 2014 di Tokyo Metropolitan Gymnasium
05-07 September : Hungarian Mas Oyama Memorial Cup 2014 di Siófok-Hungaria .
18-22 September : 15th Asian Open Karate Championship di Kuala Lumpur .
(Male: -65Kg, -75Kg, -85Kg, +85Kg. Female : -60 Kg, +60 Kg)
02 November : Soengging Cup ke-2 di Surabaya .
RENCANA JADWAL ACARA 2015
Januari : Seminar Karate & Dan Test & HUT ke-33 di Bandungan – Ambarawa .
Direncanakan mengundang instruktur dari Sohonbu Tokyo .
Mei : NSA-911 Cup ke-2
Juli : Indonesia Open Shinkyokushin Karate Championship ke-4 .
(Pengganti Indonesia Open). Di Surabaya atau Bali .
September : 1st All Indonesia Fullcontact Karate Championship (tentative)
Oktober : 11th World Open Karate Championships di Tokyo .
( Indonesia akan mengirim 2 peserta terbaik )
“ 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 )
“ Orang yang mengetahui banyak memilih tidak banyak bicara; Orang yang hanya mendengar sedikit ,
berbicara terlalu banyak layaknya seorang bijak “ .
“ Yang tidak tahu , mengangguk-angguk ; Yang mengerti permasalahan melihat nya seperti sedang
belajar menghafal “.
“ Umur hanya sebuah angka , yang penting adalah terus menjaga sikap kedisiplinan agar semua tetap
dapat berlangsung dengan wajar tanpa harus dihalangi dengan bertambahnya umur “ .
“ Setiap peristiwa dalam kehidupan kita adalah sangat berarti , oleh sebab itu cobalah untuk
mewujudkannya dengan berbuat yang terbaik “ .
“ Bersyukurlah orang yang mampu bermurah hati karena dia telah dapat melepaskan diri dari pikiran
keduniawian yang sempit yang hanya membatasi dirinya untuk berbuat baik bagi sesama serta dapat
menikmati kebebasan jiwa secara total “ .
“ Apa yang tidak mungkin lagi diperoleh, harus direlakan , dan segera fokuskan rencana baru kedepan
agar hidup tidak sia-sia “

ANGGOTA DEWAN PUSAT

NPO. WORLD KARATE ORGANIZATION

SHINKYOKUSHINKAI

WKO WORLD GENERAL ASSEMBLY 2013 DI VILNIUS – LITHUANIA

SHINKYOKUSHIN BUDO SHOP
Untuk kebutuhan didalam dojo :

1x2m

1,27 x 2 m

1x2m

Badge untuk Dogi
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 .)

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

Kaos Shinkyokushin
Rp. 120.000,Bahan cotton

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 Seri Kihon
Rp.40.000,Ongkos kirim :
Tanyakan dulu

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.100.000,-

Buku
Pedoma Pelatih
Rp.50.000,-

