
                           

 

IZOBRAŽEVANJE NA OKINAWI IN JAPONSKEM (10.7.2010 - 26.7.2010) 
 
Enajst članov Karate kluba Brežice je odpotovalo na Okinawo in Japonsko v času od  
10.7.2010 do 26.7.2010  na izpopolnjevanje v karate veščinah (Goju-Ryu in Rindo stila). 
Dolgoletno prijateljstvo naših mojstrov z japonskimi mojstri nam je omogočilo spoznavanje 
tradicionalnih karate veščin na samem izvoru karateja. 
 
Po dolgem potovanju iz Slovenije na Okinawo, nas je toplo sprejel mojster Yagi Meitatsu in  
njegova sinova Akihito in Akihiro. Takoj po nastanitvi v hotelu Taira v mestu Naha,  smo 
imeli že prvi trening in nato še vsak naslednji dan dvakrat dnevno. Po napornem treniranju in 
potenju  v njihovem  dojo-tu, smo se večkrat osvežili v bližnjem pacifiškem oceanu. Hkrati 
smo si ogledali znamenitosti kot so (Shuri grad, glavno mestno ulico Kokusai dori, razne 
templje, vojni muzej iz  druge svetovne vojne,  muzej kač  in plazilcev, največji akvarij 
oceanskih in tropskih rib, tematski park Okinawa world), spoznali japonsko kulturo in navade 
ter okušali tradicionalno hrano. Obiskali smo nasad ananasov in najbolj znano trgovino 
Shureido s karate opremo in pripomočki.  
 
Dnevi so hitro minevali in napočil je dan, ko smo odpotovali proti severu Japonske, kjer nas 
je sprejel mojster Irie Hirokazu – nekdanji predsednik Rindo karate šole. Nastanili smo se v 
njegovem dojo-tu v Kyotu in trenirali skupaj z njegovimi učenci. V prostem času smo si 
ogledali  Kinkaku-ji tempelj s pomembnim zlatim paviljonom, Ryoanji tempelj z 
najznamenitejšim zen vrtom, obiskali smo Nara park s preko 1200 svetimi srnami in Todai-ji 
tempelj, ki je največja lesena zgradba na svetu, v kateri se nahaja veliki Buddha-DAIBUTSO. 
Odpotovali smo tudi v Kameoko, v samostan in preživeli dva dni s tamkajšnjimi menihi, 
izkusili zen-meditacijo in se učili moliti sutre. 
 
Zadnja dva dneva našega potovanja smo preživeli v templju Senko-ji na vrhu hriba na 
podeželju, kjer smo se udeležili skupnega treniranja v naravi in na koncu opravili očiščenje 
pod bližnjim slapom imenovano Taki-gyo. 
 
Polni novih doživetij in novega znanja smo se odpravili nazaj proti domu. Potovanje nam bo 
ostalo v lepem spominu, pridobljeno znanje pa bomo uporabili pri nadaljnjem treniranju. 
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