
H
ID

E
K

I 
E
TO

H
id

e
k
i 
Et

o
 -

 u
~i

te
lj 

R
IN

D
O

 k
a
ra

te
ja

, 
7
. 
D

A
N

, 
ja

p
o
n
sk

i 
m

o
js

te
r 

iz
 N

a
re

 i
n
 p

re
d
se

d
n
ik

 k
a
ra

te
 {

o
le

 N
IH

O
N

 R
IN

JU
K

U

organizira skupaj s KK Kolektor Idrija vseslovenski 
RINDO KARATE seminar

HIDEKI ETO, učitelj RINDO karateja in najboljši mojster mlade generacije
Karate mojster in učitelj Hideki Eto sodi v mlado generacijo RINDO karate šole iz Japonske. Ker je vrhovni mojster 
Hiromu Hirokawa živel v mestu Nara, nekdaj starodavni prestolnici Japonske, se je pred desetletjem in pol tudi on 
preselil v mesto Nara, da bi se lahko učil neposredno od starega mojstra. 
Je eden od peterice direktnih učencev legendarnega Hirokawe. Le-ta je po koncu 2.svetovne vojne in v svojih zrelih 
letih vadil in proučeval skrivnosti karateja kot borilne veščine skupaj z ustanoviteljem Shito Ryu šole Kenwo 
Mabunijem ter v karate znova vpletel nekoč prepovedane tehnike ter skrivnostno modrost iz Okinave in Kitajske - ki 
je kasneje dobila ime RINDO karate. Poznavalci trdijo, da je ta sinteza znanja in modrosti Mabunija in Hirokawe  
izkazana v  učenju RINJUKU karateja in predstavlja najvišjo evolucijsko stopnjo zrelega mojstrskega Shito Ryu 
karateja.  
Hideki Eto je po Hirokawini smrti vadil dalje pod budnim očesom drugega najstarejšega učitelja RINDO šole - 
Senseija Nishiguchija in se razvil v vrhunskega strokovnjaka mlade generacije. Zaradi svoje resnosti, strokovnosti in 
zvestobe tradiciji se je tako izkazal, da je bil izvoljen za novega predsednika vsejaponske Rindo šole. Tu je nasledil 
slovitega filozofa in drugega starega učitelja Hirokazuja Irieja, mentorja in dolgoletnega prijatelja brežiških in 
slovenskih karateistov. 
Hideki Eto je sicer diplomirani inžiner elektronike in je zaposlen v Nintendu v Osaki na razvoju, s karatejem pa se 
ljubiteljsko ukvarja že tri desetletja. Slovenijo je prvič obiskal že leta 2005, ko je vodil seminar v Ljubljani in Brežicah 
ter nastop skupine Rindo šole iz Japonske na slavnostni proslavi ob 30-letnici našega kluba. Njegovo poučevanje 
nam predstavlja vpogled v stare skrivnosti in modrost starodavnih borilnih veščin. 
Naši stari mojstri se tega učijo od leta 1997 dalje, študijska izmenjava s seminarji na Japonskem in v Sloveniji pa 
poteka od leta 2003 dalje na seminarjih v Kyotu, v Brežicah, v Nari, v Bohinju, Senko-jiju in Komatsubari. 

BREŽICE, 04. in 06. maj 2011
IDRIJA, 05. maj 2011 

RINDO KARATE 
NIHON RINJUKU
Rindo karate je skrivnostna zvrst 
karateja. Za razliko od nekaterih 
šol, kjer je poudarjen fizični 
aspekt, pa je Rindo zelo 
poduhovljena zvrst, ki ima razen 
borilnih elementov tudi v sebi 
tehnike razvoja in obvladovanje 
mistične Chi energije. 

Rindo karate se odlikuje po izredni 
spretnosti, neverjetni mehkobi in 
uporabi starih in naravnih načel. 
Na prvi pogled gre celo magičen 
spoj karateja in tai-chija, a ima 
veliko bolj racionalno, japonsko 
dimenzijo. RINDO poučuje pa tudi 
uporabo in razvoj Chi Gong 
energije v vadbi kakor tudi metode 
'stoječega ZENa' ob hkratnem 
treningu karateja , kar so 
skrivnosti, o katerih vsi ostali 
japonski mojstri sploh neradi 
govorijo in jih še manj pokažejo. 
NIHON RINJUKU je vsejaponska 
šola, ki ima svoja glavna centra v 
Kyotu in v Nari. V svoji filozofiji, 
pristopu in odprtosti je odprta do 
mednarodne izmenjave znanja in 
čezmejnega sodelovanja, temelji 
na vseživ l jenskem učenju, 
primerna pa je tako za vadbo v 
mladosti, kot v zrelih letih. Rindo 
karate se v Sloveniji vadi le v 
Brežicah, v Idriji in Ljubljani, na 
Japonskem pa velja kot karate 
n a m e n j e n  l e  i z b r a n i m  
poznavalcem in ljubiteljem. 

Proslava 30 let - KK Brežice 2005

KARATE KLUB BREŽICE

Urnik seminarja:
Sreda, 4.5. 18-19.30h
Telovadnica OŠ Brežice

 
Četrtek, 5.5. 18-20h

Športni center - 
velika dvorana - Idrija

 
Petek 6. 5. 17-21 h

Vrtec Mavrica Brežice

35 YEARS - 20101975 - LET

RINJUKU HIROKAWA - HA SHITO - RYU KARATE DO

Rindo Hombu Dojo - Irie, Jukič, Eto

Gasshuku Brežice 2009

Gasshuku Brežice 2005

Dojo 'Irie' Kyoto 2010Dojo 'Irie' Kyoto 2010

Bohinj  2007Bohinj  2007

Gashuku SENKO-JI 2010Gasshuku SENKO-JI 2010


