
Eessõna

Ma kohtusin professor Kenji Tomiki’ga 1960.aastal. Mul oli 4.astme must 

vöö judos ja ma valmistusin judo meistrivõistlusteks. Professor Magokichi Ueno, 

kes oli judo peatreener, tutvustas meile professor Kenji Tomiki’t. Ta ütles meile, 

et  ‘professor  Tomiki  hakkab  kõigile  pärast  judotreeningut  aikido’d  õpetama’. 

Meile ei meeldinud see mõte, kuna me harjutasime judot üle kahe tunni, pärast 

mida kõik  olid  väsinud.  Ent  me õppisime aikido’d.  Mulle  avaldus suurt  muljet 

tema suurepärane õpetustöö ja tema liigestehnikate efektiivsus. Ta rääkis meile: 

‘Ma olen judo’t õppinud alates 10. eluaastast ja aikidod  üle 30 aasta, nii et minu  

uurimistöö on keskendunud judo ja aikido suhtele. Ma võtan alati eeskujuks judo 

kui  hindan  aikido  tehnikaid.  Judo-maadlejad  peavad  õppima  aikido’d,  kuna  

samas Tomiki aikido printsiip põhineb judol.’

Teise  mulje  professor  Tomikist  sain  ma  Üle-Jaapanilise 

Kehalisekasvatuse  Asssotsiatsiooni  filosoofia  sektsiooni   kogunemiselt 

1961.aastal. Toona oli ta assotsiatsiooni juht ja mina olin filosoofia sektsiooni uus 

liige. Kogunemisel selgitas professor Tomiki aikido filosoofilist tausta, iseäranis 

kehaliikumiste  rolli,  sellised  nagu  minimaalse  jõu  kasutamine  kasimaalse 

tulemuse  saavutamiseks.  Ta  demonsteeris  ushiro-ryote-mochi  (ümberhaare 

seljataganant mõlema käega). Meile avaldas muljet tema tasakaalust väljaviimise 

tehnikate rakendamine kasutamata seejuures jõudu.  Pärast  seda kogunemist, 

ma lugesin professor Tomiki artikleid ja raamatuid ja otsustasin hakata aikido’d 

tõsiselt õppima.

Mitmed aastad hiljem, 1979.aasta augustikuu ühel väga palaval päeval, 

kohtusime mina ja  mu naine professor  Tomiki’ga Kokushinkan’  Ülikooli  aikido 

dojo’s. Me  õppisime koos temaga kogu hommiku ja hilja õhtuni lõunapausita. 

Polnud  avatavaid  aknaid  ja  ma  usun  et  temteratuur  oli  100  kraadi  ligi 

(Fahrenheit’i järgi)* , ent ei katkestanud aikido õpetamist. Ma tundsin muret tema 

tervise pärast, sest ta oli peaaegu 80 aastat vana. Lõpuks ma palusin, et kas me 
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i võiks hetkeks puhata. Tomiki vastas: ‘ Sul on vaid üks päev harjutada aikido’d,  

kuna sa pead minema tagasi New York’i. Teiselt poolt, ma tahan sulle õpetada  

nii palju tehnikaid kui võimalik, et sa saaksid Tomiki aikido’d õpetada Ameerika 

Ühendriikides.’

Nii  istusime maha ja ta hakkas õpetama aikido filosoofiat.  Seejärel  me 

arutasime  aikido  tulevasest  arengust  maailmas.  Pärast  harjutamist  küsis 

professor Tomiki aikido kohta Ameerika Ühendriikides. Ma seletasin, et on vaid 

üksikud koolid,  mis  harrastavad  sea aikido’d,  ent  ma olen  aikido  viinud New 

York’i Osariigi Ülikoolis Stony Brook’is sisse kehalise kasvatuse kursusena. Ta 

oli hea meel seda kuulda. Seepeale ta ütles, et on nii kaua õnnelik kuni inimesed 

harjutavad Tomiki aikido’d. Ma väga austasin ja imetlesin professor Tomiki’t ja 

ma lootsin, et ma õpetan tema eas sama moodi. Professor Tomiki oli hõivatud 

inimene,  ent  miliganes  ma  olin  Tokyo’s,  leidis  ta  alati  aega  õpetama  mulle 

aikido’d.

Kui me hakkasime Tokyo’st lahkuma, ma rääkisin enda õpetajale: ’Näeme 

mõne  aasta  pärast.  Olgu  sul  tervist  ja  head  õnne.’  Ta  rääkis,  et  inimesed 

vajavad uut aikido’d ja käsikis mul õpetada ja arendada Tomiki aikido’d Ameerika 

Ühnedriikides.  Me  lahkusime  Tokyo’st  järgmisel  päeval.  Neli  kuud  hiljem, 

professor Tomiki suri. Ma mõtlesin siis, et võibolla Professor Tomiki soovis meid 

nii väga õpetada selle pärast, et nägi ette enda lõppu. Tema surmaga kaotasime 

suure mehe. Sellele vaatamata, tema filosoofia ja aikido jätkavad arenemist. Ja 

nüüd edendame Tomiki aikido’d nii kaua kuni elame.

Ma soovin  tänada  järgnevaid  kõrgemate  musta  vööga  õpilasi  abi  eest 

lõpetada  see  raamat:  instruktor  Satomi  Higashi’t,  esituspartnereid  Wesley  E. 

Freeburg’i, Ms Seki Freeburg’i, fotograaf Ms Robin M Rosenthal’i ja õpilasi, kes 

tegid mitmetel viisidel panuseid sellesse raamatusse.
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I Mis on aikido ?

Aikido  on  kunst,  mis  on  suunatud  sinu  keha  rütmi  ja  liigutuste 

koordineerimisele sinu vastase omadega ja see arendab meele ja keha tõhusat 

rakendamist. See sisaldab jõu, kiiruse, koordinatsiooni ja liigutuste taju füüsilisi 

oskusi.

Tehniliselt  sa ründad enda vastase füsioloogiliselt  nõrku strukturaalseid 

punkte,  selliseid  nagu  elutegevuse  keskused  ja  inimkeha  liigesed,  ühtlasi  ka 

dünaamiliselt nõrku kohti,  nagu vastase tasakaal (s.o kui vastase tasakaal on 

voolus).  Näiteks  kui  sinu  vastane  on  suurem  kui  sina  ja  kui  lükkab  vastu 

sinurinda, sa kaotad loomulikult tasakaalu ja kukud pikali. Ent kui sama vastane 

lükkab sind ja sinu jalad ja keha liiguvad tahapoole kiiremini kui oled lükatud, 

kaotab sinu vastane tasakaalu otseses suhtes tema enda jõu tarvitusele ja võib 

isegi pikali kukkuda. Kui sa sellel puhul rakendad aikido tehnikat, vajad sa ainult 

minimaalset  pingutust  saavutamaks  maksimaalset  tulemust.  Teine  näide:  kui 

sinu vastane lööb rusikaga sinu näo pihta, sa võid seda lõõki vältida põõrates 

enda keha kas vasakule või paremale nii et vastane ei saa pihta, jättes enda käe 

välja sirutatuna (asend, mida ma nimetan  ‘surnud jõuks’).  Sel puhul on kerge 

haarata  vastasest  ja  rakendada  selle  kunsti  ühte  tehnikat.  Et  edukalt  ära 

kasutada, pead sa teadma enda vastase kiirust, ründejoonist ja liikumise suunda.

Üldiselt  aikido  harjutamine  eeldab  vastupanutust,  vägivallatust  ja 

agressioonitust; see on kunst, mis kultiveerib vaimusust ja ilu.

Harrastades  nii  ründe  kui  kaitse  meetodeid  sa  harjutad  end  vastast 

kontrollima viga tegemata. Sa õpid harmooniliselt liikuma, vastates vastase jõule 

ja  liikumistele,  selleks  et  saavutada  maksimaalset  tõhusust.  Sa  õpid  ära 

kasutama  enda  vastase  jõudu  enda  hüvanguks.  Arendades  enesekindlust  ja 

enesedistsipliini saada sa tugevaks nii vaimult kui kehalt.

Aikido harrastamine on enamt kui kehaline tegevus või sport. Pilk sõna 

‘aikido’ tähendusele näitab seda. Aikido on tegelikult elufilosoofia (elutarkus).
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‘Ai’  on  harmoonia,  ühtsus,  kokkupõimitus  ja  armastus,  sisaldades 

harmooniat  inimeste  vahel,  harmooniat  loodusega  ja  maailma  harmooniat.  Ai 

mõistmine tähendab, et sa armastad teiei inimesi ja ei pöördu nende vastu. See 

tähendab, et sa järgid loodusseadusi ja elad kooskõlas kõigi asjadega.

‘Ki’ esindab kahte liiki jõudu. Ma kirjeldaksin ki’d kui inimolendi jõudu ja kui 

loodusele omast jõudu. Inim ki on inimjõu allikas; ja see areneb üheskoos keha 

ja  meelega.  Näiteks,  kui  sa  kardad  oma  vastast,  sinu  jõud  liigub  ära  sinu 

seesmisest kehast ja on sulle kadunus; ent kui sa arendad hirmutust või vaprust, 

siis  ki  täidab  kogu  sinu  keha.  Ki  tunne  muundab  inimjõudu,  nii  et  sa  pead 

arendama seda positiivset tugevat tunnet. Sa pead tundma, et keha täis jõudu 

(ki),  mis  tuleb  sinu  raskuskeskmest  (natuke  allpool  naba),  ja  liigub  sinu 

sõrmedeni  ja  sirutub  sinu  keha  liikumise  suunda.  Allpool  on  mõned  ki 

arendamise ja treenimise näited.

Kui sinu vastane rõhub sind vastus sinu rindkere, sa pead  suunama oma 

ki tema seljataha  ja siis ei saa sinu vastane kergelt sind tagasi suruda, kuna 

vastasjõu tagab sinu enda loov jõud (ki).Oletame et sa ei tunne end hästi. Kui sa 

usud  ki-sse  ja  kui  arendada  endas  ki  tunnet,  sa  suudad  ületadahaiguse  ja 

muutuda tegelikult paremaks.

Teine ki tähendus viitab loodusjõule. See kontsept esindab loodusjõude, 

mida me ei suuda kontrollida – päikesepaiste, vee vool mägedest, raskusjõud 

paneb  asju  langema jne.  Me  peame elama harmoonias  nende  jõududega  ja 

järgnema neile loomulikus kulus.

‘Do’  on  inimolendi  eluviis.  Järgides  seda  teed  sa  ei  anna  kunagi  järele 

kiusatusele  või  raskustele,  sa  liigud  katkematult  saavutamaks  enda  sihti  ja 

võitmaks enda teed õnnelikkuse, armastuse ja edu kõrgemate vormideni.

Alati  ela  keset  inimjõudu  ja  looduse  väge.  Aikido  tagab  selle  tee 

põimimaks kokku looduse ja inimväe. See on õnnelikkuse, rahu ka armastuse 

tee.
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II Aikido ajalugu

Aikido rajati  professor  Morihei Ueshiba  (1883-1969) poolt. Ta uuris vanemaid 

jujitsu  stiile  ja  teisi  võitluskunste,  iseäranis  Daito-ryu  Aiki  Jujitsu’t,  mis  on 

spetsialiseerunud  valutehnikate  rakendamisele.  Ta  arendas  uue  filosoofia  ja 

tehnikad,  mida  hiljem  haaras  aikido.  1931.aastal  rajati  Kobukan’i  kool.  Uus 

Aikikai (Aiki Assotsiatsioon) rajati  1948.aastal. Alates sellest, on aikido levinud 

kõikjal maailmas.

Tomiki aikido

Professor Kenji Tomiki sündis Akita prefektuuris 1900.aastal. Ta alustas 

judo õppimist 10-aastaselt ja jätkas selle kunsti harrastamist kogu oma ülejäänud 

elu. Põhikooli ja keskkoli lõpetamise ajaks, ta sai kaks kõrgemat tunnusmeenet 

nii õppeedukuse kui ka saavutuste eest kehakultuuris. 1923.aastal matrikuleerus 

Tomiki  Waseda  Ülikooli  majandusteaduskonda,  mille  lõpetas  1927.aastal. 

Kolledzi aastatel kohtas noor Kenji Tomiki Dr Jigoro Kano’ga (judo rajaja) ja sai 

talt vahetuid juhiseid. Professor tomiki aikidi vorm oli, seega mõjutatud Dr kano 

filosoofiast  ja  harimisest  kui  ka  meister  Ueshiba  aikido  meisterlikkusest  ja 

tedamisest.

Selleks ajaks oli  professor Tomiki’l  5.astme must vöö ja teda tunti  ühe 

väljapaistvama  judomaadlejana.  Ta  alustas  aikido  õppimist  meister  Morihei 

Ueshiba juures 1926.aastal. Professor Tomikile avaldas sügavat muljet Ueshiba 

aikido ilusad ja oskuslikud tehnikad. Seepärast õppis ta temalt nii palju kui sai. 

1927. aastal avas Morihei Ueshiba aikido klubi majas varem olid kuulunud prints 

Shimazu’le. Professor Tomiki oli asjaajaja (kanji) ja tema organiseerimise abi ajal 

kui ta õppis aikidod meister Ueshiba juures. 
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Tomiki  esindas Miyagi  prefektuuri  Ainult  Judo  Võistlusel  (Tenran Budo 

Taikai),  millest  sai  edasi  Üle-Jaapanilisele  Judomeistrivõistlusele.  Võistluste 

käigus  murdis  ta  ribi  ja  oli  võimetu  osalema  finaalis.  Pärast  seda  ta  loobus 

võistlusjudost.

1931. aastal,  ta võttis vastu töö põhikooli  õpetajana  Akita prefektuuris. 

1936.aastal,  kui  Daidogakuen’i  kool  avati  Mandzuurias  (Hiinas)  võttis  ta  seal 

vastu  õpetaja  koha.  1938.aastal  rajati  Mandzuuria  Rahvuslik  Kenkoku Ülikool 

ning professor Tomiki kutsuti võitluskunste sinna õpetama.

Ueshiba aikidotreening asetas rõhu vormide harjutamisele.  Näiteks,  mil 

iganes  õpilane  lööb  või  haarab  sind,  pead  sa  rakendama  vastavat  tehnikat. 

Professor Tomiki teenis välja 8.astme musta vöö ja oli, seega, esimene inimene, 

kes sai selle kõrgeima astme Meister Ueshibalt. Pärast seda kui ta oli saanud 

kõrgeima  astme,  ta  uuris  ja  õppis  iseseisvalt  ja  hakkas  pikkamisi  jõudma 

arusaamisele, et aikido vajab vabaharjutust nagu judo vabaharjutamine selleks et 

arendada tõhusamaid tehnikaid.  Selle mandzuuria perioodi  käigus,  õppides ja 

õpetades aikido’d, tuli ta mõttele moodustada käesoleva 17-tehnikalise kihon-no-

kata. 

Sel  ajal,  kui  Jaapan  kaotas  Teise  maailmasõja  oli  professor  Tomiki 

Kenkoku Ülikooli  professor Hiinas.  Seetõttu  veeti  ta  Siberisse kui  Punaarmee 

sõjavang.  Ta  jõi  vanglaagrisse  kolmeks  aastaks,  mille  järel  ta  sai  naasta 

1948.aastal Jaapanisse. Ta ühines Kodokani Judo Instituudiga kui instruktor ja 

judoorganiseerimistöö juht. Samal aastal sai temast Waseda Ülikooli kehakultuuri 

teaduskonna  instruktor.  1950.aastast  1979.aastani  oli  Üle-Jaapanilise  Judo 

Assotsiatsiooni  Nõukogu  liige.  1951.aastal  sai  temast  Waseda  Ülikooli 

peatreener,  õpetades nüüdsest  sealsetele  judoülipilastele  aikido’d.  Ta eraldas 

aikido  klubi  judo  klubist,  asutades  waseda  Aikido  klubi  1958.aastal.  Tookord 

tunnistati  Waseda  Ülikoolis  esmakordselt  aikido’d  kui  osa  selle  kehakultuuri 

programmist.

Toona polnud atemi-waza ja  kansetsu-waza (väljaarvatud  küünarliigese 

tehnikad) lülitatud judotreeningusse, kuna nad olid õpilaste jaoks liiga ohtlikud. 

6



TOMIKI AIKIDO

Nad on siiski, väga effektiivsed ja oskuslikud tehnikad. Professor Tomiki uskus, 

et kui harrastamise meetodeid ja reegleid muuta, siis oleks see hea sport ja sobiv 

kehalisekasvatuse programmiks. 

Selleks uuris ja vaatas läbi palju tehnikaid ja rajas aastatel 1959-1960 aiki-

randoriho  (aiki  vabaharjutuse).  Selle  üle  arutles  ta  enda  1960.aastal  ilmunud 

artiklis  ‘Waseda  hoshiki  niyoru  aikido  no  taikeiteki  renshuho,  Atemi-waza  to  

Kansetsu-waza  (Waseda  aikidoharrastamise  meetod,  kunst  rünnata  keha  ja  

kunst liigeste võtmiseks)’.

Aikido  shiai  meetod  (võistlus)  on  olnud  relvadeta  rakenduses  alates 

1960.aastast.  Näiteks,  sina  ja  sinu  vastase  seisate  vastamisi  võitlusasendis 

kätehaarde  ulatuses.  Igaüks  ründab  vabalt  ja  kesiganes  suudab  heita  enda 

kaaslast või liigesest alistada, saab punkti.Kesiganes omab suurema arvu punkte 

pärast kindlat aega on võitja.

1966.aastal,  viidi  sisse  uus  aikido  shiai  meetod,  sisaldades  paljakäsi 

kaitset noatehnikate vastu. Näiteks vastasel on nuga paremas käes ja ta pistab 

seda sinu rindkere suunas. Kui tema nuga puudutab sind, ta saab punkti. Kui sa 

suudad vältida tema noa puudutust ja edukalt rakendad tehnikat ettemääratud 

aja jooksul, saad sina punkti. Järgnevalt on nuga sul ja sina ründad. See, kes 

saab kõige rohkem punkte nii rünnates kui ka kaitstes saab olema võitja.

Umbes 1976.aasta paiku, aikido shiai reegleid muudeti. Punkte anti ainult 

kaitsjale.  Näiteks, sa pead ennast kaitsma tema noa eest kas teda heites või 

rakendades liigeste tehnikaid, jne.

1.veebruaril  1989,  muudeti  reegelid  mõningate  modifaikatsioonidega 

tagasi 1966.aasta versiooni juurde.

Käesoleval  ajal  peetakse  Tomiki  Aikido  Meistrivõistlusi  igaastaselt 

Jaapanis. Esimene Rahvusvaheline Tomiki Aikido Mesitrivõistlus ja Festival peeti 

Nara’s, Jaapanis 18.juunil 1989.aastal.

1976.aastal rajati Nobuyoshi Higashi poolt NYC-s Ameerika Ühendriikide 

Aikido Assotsiatsioon.
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Professor  Tomiki  lahkus  meie  hulgast  1979.aastal,  ent  Tomiki  aikido 

jätkab arengut läbi kogu maailma.

III Aikido väärtus

Aikido harrastamise varal sa arendas füüsilist terviklikkust, paindlikkust, tugevust 

ja  lihaste  vastupidavust,  suurendad  kardiovaskulaarse  hingamissüsteemi 

võimekust,  omandad  oskusi  enesekaitseks,  panustad  enda  julgeolekusse  ja 

suurendad  enda  enesekindlust,  võimekust  juhtimiseks,  viisakuseks  ja 

intelligentsuseks. Sa arendad meele, hinge ja keha koostööd ja õpid lõdvestama 

igapäevase elu pingetest ja survest. Tegelikult tervena oled sa võimeline lisama 

maailmale väätust.
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