
I. Harjutamise meetodid (renshu-ho)

Initsiatiivi haaramine (sen) on oluline oskus aikido’s. Kuidas haarata initsiatiivi? 

Seda tehakse vastase rünnakliikumise märkamise (ära arvamise) ja vastasest kiiremini 

ründamise teel. Sel puhul pead sa ründama kiiremini  kui tema seda suudab. Kata’de 

harjutamine lihtsustab saavutamaks võimet ‘haarata initsiatiiv’.

Harjutusmeetodid  algavad  kata’ga  (vorm)  ja  lähevad  üle  läbi  randori 

(vabaharjutus) shiai’ni (võistlus).

Kata (vorm) on piiritletud ja eelkorraldatud liikumiste muster, mis kasutab ära nii 

ründamise kui ka kaitse tehnikaid. See on mitte-vastupanu teooria praktiline rakendus. 

Kata harjutamsie varal õpid sa katkestama vastase tasakaalu, õpid kuidas tugevdada 

rünnakul enda seisangut ja õpid analüüsima ja rakendama üksiktehinakid. On vaja väga 

rohket vormide harjutamist, kuna randori põhineb kata’l.

Randoris (vaba harjutus), sa modifeerid ja rakendad tehnikaid vabalt, selleks et 

arendada paindlikkust. Randori edendab jõuvastupidavust ja annab tegeliku võistluse või 

kähmluse kogemuse.

Shiai (võistlus) on mõeldud esitama tõelist võistlust, millesse sa oled haaratud nii 

emotsionaalselt  kui füüsiliselt.  Vaimu ja keha arendatakse võistluseks valmistumiseks 

vajaliku vapruse, distsipliini, eneseusu ja vaoshoituse varal.

J.  Individuaalsed liikumised (tandoku-renshu)

See  harjutusviis  valmistab  sind  ette  vältima  või  kontreerima  ründajat.  See  eeldab 

aluseliste aikido liikumiste mõistmist ja  aitab sul vastast tasakaalust välja viia selliste 

liikumiste varal, idee, mis on fundamentaalne nende kõikide tehnikate jaoks.  Sinu keha 

ja käed peavad liikuma üheskoos.  Aikido liikumiste  puhul  alati  ava enda peopesa ja 

siruta seda liikumise suunas.  Kõik aikido tehnikad lkasutavad neid samu põhiliikumisi. 

On viis viisi  harjutamaks keha ja käte liikumisi:  1.  jodan (ülemine);  2.  chudan 

(keskmine), 3. gedan (alumine), 4. ushiro (tagumine) ja 5. naname (diagonaalne).
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1. Jodan (ülemine)
1. Seeria

Sa  seisad  loomulikus  seisangus.  Astu  vasaku  jalaga  ette  ja  seejärel  parema jalaga 

(tsugi-ashi). Samaaegselt siruta enda vasakut kätt ja tõsta see altpoolt näo kõrgusele 

(peopesa ülespoole). Samaaegselt pööra vasakut kätt päripäeva, peatades vasaku käe 

enda näo ees (seekord sinu käeserv peab olema näost vastassuunas). Sinu parem käsi 

on sinu paremal puusal.  Edasi,  liigu  esmalt  parema jalaga ja  seejärel  vasaku jalaga 

tahapoole (tsugi-ashi) nii et oled enda algses asendis. Samaaegselt tõmba vasak käsi 

tagasi pea kohale (peopesa ülespoole).
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2. Seeria 

Astu vasaku jalaga ette ja seejärel parema jalaga (tsugi-ashi). Samal ajal pööra enda 

vasakut peopesa ja käsivart vastupäeva ja hoia enda vasakut kätt enda näo ees, kergelt 

painutades enda vasakut  kätt  (peopesa ülespoole).  Edasi,  liigu  esmalt  enda parema 

jalaga seejärel  vasaku jalaga tahapoole (tsugi-ashi) ja too enda vasak käsi alla enda 

vasakule küljele, nii et sa oled enda algses positsioonis. 
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3. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 1. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

4. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 2. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

2. Chudan (keskmine)

1. Seeria

Sa  seisad  loomulikus  seisangus.  Astu  vasaku  jalaga  ette  ja  seejärel  parema jalaga 

(tsugi-ashi).  Samaaegselt  siruta  enda  vasakut  kätt  ja  tõsta  see  puusalt  rindkere 

kõrgusele  ringjoonelise  liikumisena(peopesa  allapoole).  Sinu  parem  käsi  on  sinu 

paremal puusal. Edasi, liigu esmalt parema jalaga ja seejärel vasaku jalaga tahapoole 

(algsesse positsiooni)  ja samal ajal tõmba vasak käsi enda vasakule puusale (peopesa 

ülespoole).

Studia Cartesiana Estonica (2012) 32



2. Seeria

Astu  vasaku  jalaga  ette,  seejärel  parema  jalaga  (tsugi-ashi),  samaaegselt  sirutades 

enda  vasakut  kätt  diagonaalselt   paremale  ja  seejärel  pööra   vasakule  (peopesa 

ülespoole),  nii  et  sinu vasak käsi  on täielikult  rindkere ette väljasirutatud. Edasi,  liigu 

esmalt parema jalaga ja seejärel vasaku jalaga tahapoole (tsugi-ashi) ja  vii enda vasak 

käsi tagasi enda vasakule küljele, nii et sa oled enda algses positsioonis. 
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3. Seeria

Soorita seda sama liikumist nagu 1. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

4. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 2. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

3. Gedan (alumine)

1. Seeria
Sa seisad loomulikus seisangus. Astu vasaku jalaga ette, samaaegselt tõstes parema 

käe  enda  peakohale   (peopesa  enda  suunas).  Edasi,  pööra  enda  pihk  allpoole  ja 

vastupäeva  too  ülevalt  vastupäeva  ringjoonelises  liikumises  enda  parem  käsi  enda 

parema  põlve  kohale  (sel  korral  on  sinu  parem  pihk  allapoole).  Pööra  enda  keha 

päripäeva  180  ja  samaaegselt  vii  enda  parem  käsi  ülesse,  nii  et  see  sirutub 

täispikkuses sinu pea ette (käsi väljasirutatud ja peopesa näost eemale).
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2. Seeria

Sinu  parem  käsi  liigub  ülevalt  allapoole  sinu  vasaku  põlve  suunas  ja  päripäeva 

ringjoones parem käsi vasaku põlve kohal (sel korral on sinu parem pihk ülespoole). 

Pööra  enda  keha  vastupäeva  180 ja  samaaegselt  vii  enda  parem käsi  üles  enda 

poole).  Vii  enda vasak jalg tahapoole ja lase käsi all  paremale küljele,  nii  et  sa oled 

algses positsioonis. 
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3. Seeria

Soorita seda sama liikumist nagu 1. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

4. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 2. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.
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4. Ushiro (tagumine)

1. Seeria

Sa seisad loomulikus seisangus. Sinu vasak käsi on sinu vasakul puusal ja sinu parem 

käsi on paremal puusal. Astu vasaku jalaga ette, parema jala ette. Samaaegselt, siruta 

mõlema käe sõrmed välja, kui tõstad paremat kätt otse pea kohale. Pööra enda keha 

päripäeva 180 ja libista enda paremat jalga tahapoole, nii et sinu parem jalg on sinu 

vasaku jala kõrval. Samal ajal, vii enda väljasirutatud käsi enda parema puusa vastu. (sa 

seisad nüüd vastupidiselt algpositsioonile). 
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2. Seeria

Astu vasaku jalaga ette,  parema jala  ette.  Samaaegselt,  siruta mõlema käe sõrmed 

välja, kui tõstad vasakut kätt otse pea kohale. Pööra enda keha  vastupäeva 180 ja 

libista enda vasakut jalga tahapoole vasak käsi all sinu vasakul puusal, kuna tood enda 

parema käe parema puusa vastu, nii et sa oled enda algses positsioonis.

3. Seeria

Soorita seda sama liikumist nagu 1. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

4. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 2. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.
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5. Naname (diagonaalne)

1. Seeria

Sa  seisad  loomulikus  seisangus.  Vii  enda  paremat  jalga   diagonaalselt  tahapoole, 

vasaku jala taha ja astu natuke diagonaalselt tahapoole ka vasaku jalaga. Samaaegselt 

tõsta enda vasakut kätt ringjoonena vasakult paremale (pihk allapoole). Too enda vasak 

käsui enda näo parema külje kohale (seekord peopesa enda poole). 

2. Seeria

Astu vaid natuke vasaku jalaga diagonaalselt ette ja parema jalaga tee samas suunas 

täissamm.  Pööra  enda  keha  ette,  nii  et  sa  oled  enda  algses  positsioonis.  Vii  enda 

vasakut  kätt  ringjoonena  ette  enda  näo  parema  külje  eest  enda  kaela  ette  (käsi 

väljasirutatud ja puhk väljapoole).
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3. Seeria

Soorita seda sama liikumist nagu 1. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.

4. Seeria 

Soorita seda sama liikumist nagu 2. seeria puhul, väljaarvatud et teise keha poolega, 

tehes samasuguseid liikumisi algsest positsioonist.
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K. Shuto-awase (käeserv käeserva vastu)

Sina ja  sinu  vastane seisate  teine  teise  vastas parempoolses  keskmises  seisangus. 

Sirutage mõlemad enda paremad käed ette, hoides neid kergelt paindes. Edasi, viige 

teine-teise  käeservad  kaela  kõrguselt  kokkupuutesse.  Hoidke  teine-teise  käeservi 

pidevalt  kerge  surve  all.  Sel  puhul  jäävad  teie  mõlema  vasakud  käed  vasakutele 

puusadele. Nüüd liikuge mõned sammud ette ja tahapoole.

Korrake teiselt poolelt.

Shuto-awase aitab saavutada korralikku rünnakut ja kaitset, harilikku seiangut, käeserva 

hoidu, jalgade tööd ja seesmise jõu (ki) ja  tasakaalu arendamist. 


