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FESTIVALURILE VERII ÎN JAPONIA

 Festivalul Gion, Gion Matsuri ținut pe data de 17 iulie, faimos pentru

cele 32 de care de procesiune expuse în paradă pe străzi, a fost inițial
festivalul unui cult cu o răspândire largă, începând cu perioada Heian (7941185), pe tot parcursul evului mediu. Deoarece epidemiile apăreau frecvent în
timpul verii, majoritatea festivalurilor de vară aveau scopul de a împăca
oamenii cu spiritele care au cauzat epidemiile.

Tekki Shodan.
Sugestii pentru
Bunkai

 În timpul Festivalului Tenjin, care își are de asemenea originile în
credințele unui cult, un mare număr de bărci încărcate cu tobe și păpuși
urmăresc bărci care poartă care de procesiune colorate în josul râurilor din
Osaka.

Recomandare

 Unul dintre cele mai mari festivaluri de vară japoneze, care atrage muți
turiști în fiecare an, este festivalul Nebuta. Acest festival se desfășoară în
prefectura Aomori dar și în alte zone din nordul Japoniei, la începutul lunii
august. Festivalul este caracterizat prin parada unor imense care de
procesiune din hârtie, luminate din interior, având reprezentări ale unor
personalități japoneze din trecut și prezent.

Carte. Dalai Lama
Reinceperea
antrenamentelor

http://ro.wikipedia.org/wiki/Festivaluri_tradi%C8%9Bionale_japoneze

Coasta verde a
dealului
schimbându-şi
haina –
glicina

Cuci cântând
răsadurile de orez
prinse
pe câmpuri
http://patricialidia.wordpress.com/
hidenori-hiruta/
haiku-despre-vara-summer-haiku/
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O Viziune asupra Buddhismului
Vara aceasta a debutat pentru
mine cu o lectura foarte
interesanta, fascinanta, despre
Buddhism. Cel mai mult m-a
atras Buddhismul Zen, adica
forma pe care a imbracat-o in
cultura japoneza.
M-am entuziasmat, am avut
sentimentul ca in sfarsit am
gasit un curent de idei, sistem
de valori sau cum altfel doriti sa
ii spuneti care este compatibil
cu convingerile mele despre
sine, viata si ceilalti. Dar
intotdeauna avem nevoie de o
persoana cu un nivel de
expertiza mai ridicat care sa ne
ghideze atunci cand pasim pe un
taram nou, nu?
Spre bucuria mea, am sansa
sa o cunosc pe Carmen, care mia oferit cateva ancore de care sa
tin cont atunci cand vine vorba
despre Buddhism.
M-am gandit ca poate sunt si
altii interesati de acest domeniu,
astfel i-am cerut lui Carmen
permisiunea de a posta in
Newsletter cateva din precizarile
pe care mi le-a facut.
Carmen, iti multumesc!
1. Chinezesc, indian sau
japonez
(Zen)esenta
doctrinara
buddhista
e
aceeasi, fireste se pune
amprenta si coloratura fiecarei
natii, dar si fiecarei regiuni,
manastiri etc.
2.Rationalitate.
Buddhismul mi se pare cea
mai "cu picioarele pe pamant"
doctrina. E lunga povestea, dar
asta ar fi pe scurt.
De aia nu e nimic impus, si
oamenii aleg cand vin...si cand
se simt gata sa plece "in lume".
Insa motivul plecarii dintr-o
manastire, cel mai adesea nu
inseamna "abandon" (cum se
intampla pe la noi cand un
calugar
paraseste
ordinul,
manastirea)......ci dimpotriva...

Carmen Cristea
suferi'). Adica ai posibilitatea
sa accezi la cunoastere, dar e
un fel de sita. Daca nu
dovedesti sau dobandesti
anumite calitati si valori...nu
mergi mai departe...

Alta poveste luuunga...
Dar nu doctrinele impun
regulile,
ci
ierarhiile
si
institutiile create de oameni!
3.
Foarte
important:
"provocarea intelectuala" e
departe tare de ceea ce
inseamna
buddhismul...
E...dincolo de ea. Buddhismul
are ca si materie prima
Mintea, si Mintea nu e totuna
cu Intelectul. Fiecare dintre noi
avem o picatura din oceanul
Mintii. Mintea e Universala,
si reflectand doar asupra
acestui aspect, multe ti se pot
elucida.
4. Conceptul de "initiat"
inseamna treapta intai, cand ai
inceput ca novice, discipol, sa
primesti invatatura. In acest
stadiu nu esti privilegiat in nici
un fel, ba dimpotriva, esti
supus la probe dure (poate esti
privilegiat doar prin ignoranta,
adica "ce nu stii nu te face sa

“Nu cred intr-un destin
care cade asupra
oamenilor oricum ar
actiona. Dar cred intr-un
destin care cade asupra
lor daca nu actioneaza”.

5.
Crestinismul
si
buddhismul...
Daca ne imaginam treptele
desavarsirii (sau scara lui
Iacob), ca fiind
9...sau
99....sau 999... nu conteaza
numarul...practicand
buddhismul, poti parcurge
doar la o treime din distanta
asta.
Practicand
crestinismul
(dar nu in forma lui
exterioara, superficiala, ci in
profunzime) se poate parcurge
toata distanta.
Si toate sunt sub aceleasi
principii pe care le invatam si
la karate. Difera numele,
codificarea..
Exista
partea
vazuta,
exterioara...
si
partea
ascunsa... tate. ohne..nu -mai
stiu-cum...
...adica "...Dintr-o mie
care ma cauta, unul ma
gaseste, dintr-o mie care
ma gasesc, unul ma
urmeaza, dintr-o mie
care ma urmeaza, unul
este al meu.”
Poarta...este ingusta...
Toate religiile au aceeasi
menire, acelasi scop, si
parcurg acelasi drum. Amintiti
-va ce spunea Ghandi cand se
aducea
in
discutie
controversata tema a religiilor.
Unele carari sunt drepte,
altele abrupte, altele spiralate,
unele urca altele coboara...
Asemuirea cu "cararea",
"Calea"...este perfecta.
Si Artele Martiale se afla in
acelasi tipar, iar tinta se
aseamana
cu
cea
a
buddhismului.
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O Viziune asupra Buddhismului...continuare
6. Satori...Satori, este o experienta izolata care ii este data
discipolului la un moment dat (de regula prin gratia maestrului
sau) pentru a avea un reper in momentele de indoiala si incertitudine, dar si ca motivatie.
Nu inseamna ca daca ai trait experienta Satori, sau a "vidului
iluminator" cum i se mai spune, esti deja iluminat."Iluminat" este
starea de "Buddha", adica acea treapta a desavarsirii tintita de practicantii buddhisti. Cei iluminati, au dreptul la "vacante" in zonele
"paradisiace"... dupa care revin in "valea plangerii".
Sunt multi cei care renunta la aceasta 'prajiturica', pt a merge mai
departe cu perfectionaarea, cizelarea.
Harta asta e exact ca un labirint.
Legenda Minotaurului asta descrie de fapt.
Se intampla ca discipolul se "indragosteste' de aceasta stare, si
vrea mereu sa o retraiasca, pt a nu se mai intoarce inapoi...Atunci
maestru ii aplica o lovitura puernica in stomac (in Hara) pt a-l trezi si
a-l aduce la realitatea sa launtrica: pt ca verdictul e "mai ai mult de
lucru pana sa ai dreptul la Campiile Elysee".

Spor la cugetat!
Noi romanii avem gratia de a avea niste "dascali' foarte
buni in domeniul asta, atat teologi, cat si stiintifici (Mircea
Eliade si Culianu) si chiar filosofi.
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Tekki Shodan. Sugestii pentru Bunkai

Particularitatea acestui kata este
embusen-ul liniar . Atacurile vin din
trei directii ( lateral- stinga, dreapta
si din fata).
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Ioana Boldis
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Recomandare carte
„De la apariţia ştiinţei moderne,
omenirea a trăit de pe urma eforturilor
conjugate ale ştiinţei şi spiritualităţii,
socotite drept două surse importante
ale cunoaşterii şi bunăstării. Uneori,
relaţia a fost strânsă – un fel de prietenie –, în vreme ce în alte momente a
fost marcată de răceală, mulţi găsind că
cele două sunt incompatibile. Astăzi,
ştiinţa şi spiritualitatea au posibilitatea
de a deveni mai apropiate ca oricând şi
de a se asocia într-o întreprindere care
are potenţialul de a ajuta omenirea să
se confrunte cu provocările care o
aşteaptă. Fiecare dintre noi, ca membru
al familiei oamenilor, ar trebui să
răspundem obligaţiei morale de a face
posibilă o asemenea colaborare.
Aceasta

este pledoaria mea

de

suflet.“ (Sanctitatea Sa Dalai Lama)
http://www.libris.ro/cautaProduse.jsp?textul=
dalai+lama+spiritualitate&gclid=
CPzUnM_x7rECFUkYzQod9BgAPA

Vacanta s-a
sfarsit!
VA ASTEPTAM LA
ANTRENAMENT DIN
DATA DE
20 august 2012

