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Luna Iunie
Dupa aparitia Newsletter-ului anterior, Echipele (de Kata si Kumite) care pe tot parcursul lunii Mai s-au antrenat pentru Campionatul
National, au participat la aceasta Competitie, adaugand palmaresului
Clubului Enryo o medalie de aur si doua medalii de argint (la Kata) si o
medalie de bronz (la Kumite).
Dupa incheierea acestei etape de antrenament competitional,
am revenit la antrenamentul traditional, incepand cu fortifierea muschilor bratelor, picioarelor si abdomenului prin exercitii specifice acestor grupe musculare. Apoi s-au exersat tehnici de lupta la distanta
mica, lovituri cu cotul, cu genunchiul, precum si tehnici de lovire
folosite in lupta de strada: crosee si lovituri directe.
Pe partea de Kata s-au predat Kata noi pe fiecare grupa de
studiu in parte, urmand ca pe parcursul lunii Iunie sa fie perfectionate
de catre fiecare grupa de studiu.
Tot in aceasta luna s-a predat in amanunt tehnica de picior
Mika Tsuki Geri, exersandu-se din diferite pozitii, Zenkutsu Dachi
(ZKD), Fudo Dachi (FDD), Kiba Dachi (KBD) si Kamae, exersandu-se
ca si tehnica unitara cat si in combinatie cu tehnici de mana si cot. Tot
la capitolul Kihon, s-a studiat trecerea din ZKD in FDD cu miscare
exploziva de rotatie a bazinului.
Dupa jumatatea lunii Iunie, studentii Enryo Dojo, au avut doua
zile de mini-vacanta, timp in care Sensei a participat la un Stagiu de
Karate la invitatia Shihan Cosimo Cavallo, Presedintele Federatiei de
Karate GKS Italia unde a asimilat tehnici si protocoale de antrenament
noi, mult mai profesioniste si mult mai apropiate de esenta Karate.
Acestea au fost implementate in sistemul de
antrenament al Dojo-ului nostru, in ultima saptamana
exersand combinatii tehnice din programa de
examinare a Federatiei Italiene GKS.

Sensei Adrian
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Despre experienta stagiului de karate din Italia...
Sensei Adrian Boldis

As vrea in cele ce urmeaza sa prezint cateva impresii din calatoria pe care am facut-o in Italia
cu ocazia Stagiului National de Karate GKS.
Prima impresie pe care am
avut-o atunci cand am coborat din
avion, in Italia, a fost aceea de
caldura. E o caldura diferita de cea
de la noi. E o caldura italiana.
Lasand gluma la o parte, Italia este
o tara calduroasa vazuta din prisma
unui calator ce vine dintr-o tara
aflata mai la nord cu cateva grade
(latitudine).

Dupa ce am ajuns in Pisa,
am fost asteptat de prietenul meu
Pasquale si impreuna am plecat
spre casa lui, aflata in oraselul
Agliana situat la catva kilometri de
Florenta, superbul oras medieval
italian, intre Prato si Pistoia.

Dupa ce am ajuns, am
mancat - o a doua impresie legata
de Italia de aici mi s-a conturat, si
anume cea legata de mancarea

italieneasca.
Italienii mananca mult mai
sanatos decat noi, cu toate ca in
bucataria italiana gasim foarte
multe paste si pizza, dar sunt
preparate astfel incat sunt foarte
gustoase si sanatoase. Ei nu
inghesuie pe aluatul de pizza
kilograme de mezeluri diverse cum
ne place noua romanilor sa o
facem, ci mananca pizza cu unul
sau doua ingrediente - de exemplu
cu sunca, cu ciuperci si mozzarella,
cu cascaval, parmezan sau
gorgonzolla. In acelasi timp
mananca foarte multe verdeturi
cum ar fi salate asezonate cu ulei de
masline, pastai, spanac si mazare –
deci dupa ce am mancat am plecat
spre locul de desfasurare a
Stagiului, spre sudul Italiei in
frumosul orasel Bisaccia,
aproximativ 600 de kilometri.

avut loc in acea dupamasa. Atunci
am facut cunostinta cu Shihan
Cavallo, Sensei Malacarne, Sensei
Domenico, si cu cativa dintre
participantii la Stagiu. Am mancat
si noi pizza, norocul nostru a fost ca
a ramas bucatarul pana seara
tarziu.

Apoi am plecat la culcare
cu gandul ca a doua zi la aceeasi
ora vom fi mult mai obositi, pentru
ca a doua zi ne asteptau doua
antrenamente lungi. Dimineata
m-am trezit devreme si am iesit
putin afara, cum toata lumea
dormea trebuia sa imi umplu
timpul pana la trezirea lor. M-am
hotarat sa plec la o plimbare.
Langa pensiunea noastra se
inalta coama unui deal despadurit
si m-am gandit ca sa urc pana in
varful acelui deal ca si
antrenament de dimineata. Zis si
facut. Am inceput urcusul care
Dupa un lung drum cu
initial mi s-a parut mult mai usor,
masina am ajuns seara tarziu in
si intr-un final am ajuns pe varful
Bisaccia, unde cativa sportivi si
dealului unde, in ciuda oboselii
antrenori terminau ultimile povesti
acumulate, am fost rasplatit cu o
de dupa cina. Aratau destul de
obositi dupa antrenamentul care a panorama foarte frumoasa a zonei.
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Dealul avea 975 de metri.La
coborare a fost putin mai usor,
ajungand la pensiune imi
tremurau putin genunchii. Intre
timp s-au mai trezit cativa dintre
participanti. Am facut un dus si
m-am pregatit pentru masa. Dupa
masa am plecat la Sala de sport
unde se desfasura Stagiul. Sala de
sport era in orasel, in incinta Scolii
din localitate. Dupa formalitatile
de inscriere, am intrat in sala unde
am vazut ca erau in jur de 70-80
de sportivi prezenti.

Primul antrenament a
debutat cu o incalzire axata mai
mult pe mobilizarea muschilor si
articulatiilor picioarelor, de aici
tragand concluzia ca
antrenamentul se va axa pe

chestiuni tehnice, pozitii,
combinatii de Kihon si asa a si fost.
Am exersat multe combinatii
tehnice avansate, multe aplicatii
din Kata superioare. Eram
impartiti pe grupe de activitate in
functie de nivelul fiecaruia. La
grupa de Centuri Negre,
antrenamentul a fost foarte tehnic,
fiecare dintre noi (Centurile
Negre) incercand sa dam tot ce
putem. La sfarsitul
antrenamentului am exersat cateva
combinatii de Kumite, adoptand
maniera traditionala de Kumite si
anume Ippon Kumite.

Ca parere personala, aceasta
maniera mi se pare mult mai
realista si mult mai concreta, iti
pune in valoare mai multe calitati
acumulate, nu doar calitatile
atletice si de anduranta.
Aici trebuie sa fii “stapan pe
distanta”, sa fii un “as al vitezei” si
sa ai ochiul format pentru a
observa in timp util bresele din
apararea adversarului tau. Dupa
aceasta parte, antrenamentul se
incheie in formula pe care am
adoptat-o si noi la Dojo.
Ceea ce mi-a placut a fost
disciplina si respectul acordat
partilor de inceput si de sfarsit ale

antrenamentului, partea de
Mokuso si de Rei.
Dupa antrenament am plecat
la pensiune si ne-am pregatit
pentru masa. Am mancat in
specificul italian mentionat la
inceputul articolului, dupa care
ne-am intors la camere, unde am
avut in jur de o ora timp sa
“lenevim”.
Dupa aceea am inceput
pregatirile pentru al doilea
antrenament. Antrenamentul a
inceput cu o incalzire lunga si
solicitanta condusa de unul dintre
fii lui Shihan, Giuseppe Cavallo.
Dupa aceasta incalzire s-a trecut la
executia unor combinatii de Kihon
Kumite, repetate la nesfarsit pana
la asimilarea lor de catre noi. Dupa
aceasta s-au exersat cateva Kata
avansate cum ar fi: Empi,
Nijushiho, Kanku Sho, Bassai Sho
si Sochin. Pe unele le-am stiut iar
pe altele mi le-am reamintit
exersandu-le. Dupa aceasta,
antrenamentul oficial s-a terminat,
eu am fost invitat sa observ
modalitatea de examinare la

gradele inferioare. S-a desfasurat
un prim examen de grad pentru
cateva centuri colorate, eu
punctand executiile tehnice de
Kihon ale examinatilor.
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S-a desfasurat un prim examen
de grad pentru cateva centuri
colorate, eu punctand executiile
tehnice de Kihon ale examinatilor.
M-am familiarizat putin cu
modalitatea de examinare si
combinatiile tehnice cerute,
nestiind in acel moment ca a doua
zi voi face parte din Comisia de
Examinare la proba de Kata la
Examenul de Grad ce va avea loc.

masa, acel mic dejun cu care ma
obisnuisem deja: croissant,
dulceata, cafea suc natural. Dupa
masa am plecat la Dojo, unde a
inceput un nou antrenament. De
data aceasta am exersat combinatii
tehnice specifice Wado-Ryu, sub
indrumarea lui Sensei Domenico
Ciarrocchi expert in stilul Wado
Ryu.

incheiat si exersarea combinatiilor,
antrenamentul oficial s-a incheiat,
urmand sesiunea de examinare
pentru Kyu si pentru Dan. Am avut
deosebita onoare sa fiu numit de
catre Presedintele Federatiei, in
Comisia de Examinare pentru
proba de Kata la examenul de Kyu.
Dupa examinare a urmat si
festivitatea de decernare a
diplomelor si incheierea festiva a
Stagiului, in prezenta Primarului
orasului Bisaccia. A fost un
moment festiv si solemn.
Examenele au durat cateva
ore si s-a facut ora 15 cand am
ajuns la camera. Dupa aceea am
servit masa de pranz, apoi am
Dupa partea de Kihon a
inceput pregatirile de plecare. Neurmat exersarea unor combinatii
am luat ramas bun unii de la altii
Finalizandu-se si examinarea
de Kumite predate tot de Sensei
fiecare urmand sa plece catre casa.
din acea zi, mi-am incheiat
Domenico, parte destul de
Mi-am luat ramas bun de la
antrenamentul din ziua aceea cu o
istovitoare deoarece Sensei dorea
Shihan Cavallo, de la Asistentii lui,
alergare de doi kilometri pana la
sa facem cat mai real cu putinta
facand planuri pentru a organiza
pensiune.
aceste combinatii. Apoi a urmat un un Stagiu si in Romania anul
viitor.
Ajungand la pensiune am mers scurt stagiu de instructie in
vederea imobilizarii infractorilor,
Am plecat spre “casa”
la camera, pregatindu-ma pentru
avand un drum de 7-8 ore in fata
masa de seara, care s-a prelungit cu condus de Sensei Malacarne care
este Instructor in cadrul Politiei
noastra pana in Agliana. Eram
povesti cu Shihan si cu ceilalti
bucurosi, deoarece Pasquale a fost
Sensei, pana seara tarziu. Dupa un Italiene in Autoaparare si Tactici
timp ne-am urat noapte buna stiind politienesti de lupta si combaterea admis la Examenul de NiDan.
infractionalitatii. A fost foarte
Dupa un drum istovitor am ajuns
ca maine mai aveam o zi grea. In
in Agliana seara tarziu, am mancat
noaptea aceea am dormit neintors interesant, mai ales ca a avut o
parte teoretica (pe care mi-a
si ne-am pregatit pentru somn. A
dupa atata efort.
tradus-o prietenul meu Pasquale)
doua zi Pasquale s-a trezit cu o
A doua zi dimineata m-am
si o parte practica in care fiecare
durere de masele foarte mare si a
trezit tot mai devreme decat
dintre noi aplica cu partener ceea
trebuit sa fuga pana la dentist eu
ceilalti si am stat pe terasa acelei
ce a fost predat. Dupa aceasta par- ramanand acasa
pensiuni admirand peisajul care
te practica, s-a trecut la exersarea
cu Roy,
mi se desfasura in fata ochilor. In
combinatiilor tehnice din prografoxterrierul
acea dimineata, batea un vant
ma de examinare pentru Dan. La
familiei, cu care
destul de puternic invartind palele inceput pentru ShoDan mai apoi
m-am imprietenit
generatoarelor eoliene de pe
pentru NiDan.
“la catarama”.
culmile dealurilor din apropiere.
Combinatiile sunt foarte
Dupa ce s-au trezit toti am mers la dificile si solicitante. Dupa ce s-a
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Dupa ce au venit de la medic, am plecat sa vizitam
orasul Florenta - perla medievala a Italiei.
Am ramas impresionat de arhitectura orasului
cladit pe cele doua maluri ale fluviului Arno care arata
superb din Piata Michelangelo, de cladirile frumoase,
monumentele si pietele forfotind de oameni. Ne-am
tot plimbat prin oras cautand un loc in care se poate
manca o mancare traditionala florentina si un vin bun
de Toscana.
Am gasit un loc frumos in care am putut sa
savuram un platou cu branzeturi si o mancare traditionala. Binenteles ca am savurat si un pahar de vin rosu
de Toscana. Apoi am plecat spre casa unde seara am luat cina facuta de mama lui Pasquale: o friptura de pui
savuroasa, insotita de o garnitura de cartofi si o salata de iti lingeai degetele. Dupa acest desfat culinar am
iesit in centru sa mancam o inghetata, vestita gelato manufacturata in Gelaterii cu traditie de zeci de ani.
Intr-adevar e buna inghetata, e buna cafeaua, e bun vinul, e buna pizza, sunt bune pastele si e bun Karate-ul
italian. Astept cu placere revederea cu prietenii mei italieni. Frati intru Karate.
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REFLECŢII

ŞI

CUGETĂRI

Crezi că îţi cunoşti limitele? Eşti naiv!
Îţi aminteşti prima zi de şcoală, primul examen din viaţa ta, prima
întâlnire, prima dată când ai vorbit în public? Îţi aminteşti ce-ai simţit şi ce-ai
gândit în acele momente?
Recunosc că nici eu nu îmi amintesc cu exactitate detaliile acestor
momente iniţiatice din viaţa mea, tocmai de aceea am decis să pun pe hârtie
experienţa primei mele competiţii de karate.
Totul a început cu o lună în urmă, când am fost anunţaţi cu privire la
competiţia de la Alba Iulia, din 28.05.2011. Deşi declarasem că nu voi
participa la acest eveniment, subconştientul meu se încăpăţâna să-mi
demonstreze contrariul cu fiecare sesiune de pregătire pe care o făceam. Ca şi
ceilalţi colegi ai mei m-am prezentat la antrenamente şi mi-am desfăşurat
activitatea specifică din dojo. Eram destul de liniştită pentru că „ştiam” că nu
voi merge la competiţie. Cu toate acestea, seara, înainte de a adormi, „mă
pregăteam” pentru ceea ce avea să urmeze; mă vedeam pe tatami în faţa
arbitrilor, executându-mi kata-ul cu o perfecţiune pe care nu o atinsesem în
dojo.
Deşi, inconştient, decizia de a participa la
competiţie fusese luată cu mult timp înainte, la nivel
declarativ m-am hotărât cu câteva zile înainte de
eveniment. Mi-am spus că sunt deja câştigată prin
faptul că am această intenţie şi de două ori câştigată
prin faptul că voi performa în faţa mulţimii şi voi avea
ocazia să-mi demonstrez că pot să-mi controlez
emoţiile.
Toate bune şi frumoase, până în momentul în
care eşti pus în faţa faptului împlinit. Şi ghiciţi ce-am
aflat!
Sunt umană...m-au năpădit emoţiile! Ţi-ai simţit
vreodată inima pulsându-ţi în urechi, ai simţit că te ia
cu ameţeală, că te învârteşti mai repede ca de obicei, că te roade stomacul
chiar şi după ce ai devorat o pungă cu sărăţele?
Stai liniştit(ă), nu eşti însărcinat(ă) şi nu eşti pe cale să naşti! E doar
efectul unei prime experienţe!
Ştii că aşteptarea te omoară, simţi că nu mai ai răbdare, vrei să se
termine, încep să-ţi transpire mâinile mai tare cu fiecare karate-ka ce-şi
finalizează kata-ul pregătit...şi-apoi urmezi TU, acest pseudo-cocoş gâtuit de
emoţie!
Şi ce poţi să faci...?! Acesta este momentul tău! Rămâi sclavul
propriilor tale emoţii şi ratezi oportunitatea de a arăta că te-ai pregătit şi
meriţi să fii acolo sau păşeşti cu încredere înainte, cuprins de spiritul Bushido,
şi-ţi execuţi kata-ul cât mai aproape de perfecţiunea aceea onirică, pe care ai
visat-o?

Newsletter Enryo
Irina Tudorache
De ce ai emoţii?
În
primul
rând
trebuie să înţelegi că
este normal să ai emoţii
mai ales când te
confrunţi cu o situaţie
inedită,când
ai
un
examen ş.a.m.d!
În general emoţiile
sunt generate de anumite gânduri (voi greşi,
mă voi face de ruşine,
vor râde de mine etc).
Ce poţi face când
simţi că emoţiile
sunt mai puternice
decât tine?
Pentru început ar fi
bine să îţi notezi pe o
hârtie gândurile care te
încearcă în astfel de
momente, frecvenţa cu
care apar şi să înţelegi
că sunt doar în mintea
ta!
În al doilea rând poţi
să înveţi tehnici de
respiraţie, de autosugestie, poţi să-ţi
induci anumite gânduri
care
să-ţi
crească
încrederea în propriile
forţe, poţi alege să
înveţi anumite tipuri de
reacţii pentru situaţiile
care îţi generează ţie
stress.
Şi dacă nu reuşiţi să
faceţi
acest
lucru
singuri atunci puteţi
apela
oricând
la
ajutorul unui psiholog.
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După ce ţi-ai dat două palme imaginare ca să-ţi
dispară emoţiile, apeşi pedala de acceleraţie şi porneşti la
luptă în ritmul impus de kata! Eşti acolo, ştii că te afli în
mulţime dar nu o mai vezi! E momentul tău de glorie!
„Sunteţi aici să mă vedeţi!”
Dacă mi-aţi fi făcut o evaluare psihologică în acel
moment probabil m-aţi fi diagnosticat cu tulburare
paranoidă de personalitate, dar HEI, orice nebun e sănătos
în lumea lui şi orice om sănătos are doza lui de nebunie. Eu
mi-am „prizat” doza în acele câteva secunde! Ciudate
mecanisme de apărare are omul, nu? Şi ciudate modalităţile
de a se automotiva!
Şi tocmai când crezi că s-a terminat, ghiciţi ce....am intrat în turul doi, la baraj, pentru locul I!
Amuzant nu? În mod ciudat m-am liniştit când am aflat că adversarul meu este una dintre colegele mele de la
Clubul Enryo, pentru că indiferent de cine urma să ocupe prima poziţie ambele aveam şansa să aducem acasă
două medalii.
Ai fi spus că medalia nu contează, şi continui să afirm asta, pentru că acest obiect nu
te descrie pe tine ca şi artist marţial. Poate că în dojo ai reuşit mult mai bine să demonstrezi
că ai abilităţi şi că deţii tehnici de luptă, decât atunci când ai fost pe tatami.
DAR dacă ai 99% şansa să ocupi o poziţie bună în competiţie, să nu-mi spui că
renunţi la spiritul de luptător ca şi cum ai da jos de pe tine o haină, că samuraiul din tine
preferă modestia şi alege să nu mai lupte doar pentru că ştie că şi-a îndeplinit obiectivul
iniţial (acela de a performa în faţa mulţimii şi de a-şi controla emoţiile).
Fă-ţi o analiză introspectivă şi spune-ţi că acel copil din tine (care ar fi avut această
şansă) nu şi-ar fi dorit mai mult; mai ales că, deşi mai are multe de învăţat, ştie că încă nu a
arătat tot ce poate!
Scopul meu nu este de a te face să crezi că trebuie să lupţi pentru o medalie, ci că poţi
să alegi să lupţi până la capăt!
Chiar dacă uneori emoţiile sunt mai puternice ca noi nu
înseamnă că suntem slabi, aşa cum nici faptul că am reuşit să
ocupăm poziţia I nu ne face invincibili. Întotdeauna se va găsi
cineva care poate munceşte mai mult ca tine şi va ajunge să te
depăşească. Bucură-te de succesul tău, dar rămâi modest şi
continuă să te dedici sincer!

ASTĂZI EU,
MÂINE POATE EŞTI TU CAMPION!
OSS!
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Haiku
Calin Graur
Flori de vara
Iarba verde pufoasa
Relaxarea mea
Soarele mare
Razele luminoase
Vesmant calduros

Boken albicios
Zilnic antrenamente
Multa pasiune
Sapte zile lungi
Munca grea intotdeauna
Vacanta doresc
Japonia mea
Sabia aurita
Multa onoare
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INTRE OGLINZI PARALELE (III)

Newsletter Enryo
Carmen Cristea

… din capitolul anterior…
Cum mintea mi se invartea intre aceste ganduri agitate, am aruncat o privire in jur si i-am vazut si pe ceilalti intinsi dar incapabili sa doarma, holbandu-se cu ochii goi la tavanul intunecat. Gandul ca nu sunt singurul care sufera, ca
am companioni de suferinta era singura mea consolare.
Mi-am inchis ochii ascultand. Murmurul usor al apei
–daca era sunetul ploii sau izbitura apei cazand in cascada
peste bolovani, n-as putea spune- reverbera din exterior prin
intunericul Manastirii Jizo…

POARTA DRAGONULUI
“Superiorii vostri s-au trezit de dimineata pentru a face acest ceai de gimbir pentru voi,” spuse
calugarul de serviciu in dimineata urmatoare. “Va va incalzi. Beti-l cu gratitudine, incalziti-va, si-apoi indreptati-va spre Poarta Principala.
Ceaiul translucid de culoarea ambrei, a fost turnat in ceasca mea groasa, alba de ceai, ridicand in aer
valuri spiralati de aburi. Am dus ceasca de ceai la gura si cum o adiere de ghimbir mi-a ajuns la nari, ororile
noptii trecute au fost invaluite in uitare. Ceaiul dulce si fierbinte imi aluneca pe gat, in interiorul meu, ridicandu-mi lent temperatura trupului.
Noaptea la Manastirea Jizo a fost extrem de scurta. Mintea-mi a continuat sa hoinareasca in cercuri
fara intelesuri, urmind ganduri ce nu puteau avea nicicand efect in jurul meu.Tocmai cand ma intrebam daca
voi mai dormi vreodata, lumina din tavan se aprinse si asa venise vremea sa ne trezim.
Dincolo de geamuri, noaptea era neagra ca cerneala, fara nicio urma a diminetii. Ne-am spalat pe fata,
apoi am avut un moment simplu de incantatie, urmat de micul dejun, curatire, apoi alinierea ca in ziua anterioara. Dupa pauza de ceai fierbinte de ghimbir, usa grea a manastirii ce a fost inchisa din amurg, s-a redeschis
si cu pachete in mana ne-am indreptat inafara, aliniati.
Cum racoarea zorilor imi intepa pielea, tremuram, trezit la realitatea acestui moment. Am terminat sa-mi leg
sandalele de paie inca imbibate cu apa si reci la atingere de la ploaia de ieri, si m-am ridicat. Dintr-un impuls
neasteptat, m-am intors si m-am uitat in spate. Da – chiar acolo statusem atat de mult in ziua anterioara, zapacit, intrebandu-ma daca voi fi lasat vreodata sa intru. In final, mi-am dat jos sandalele si am pasit pragul.
Locul era si azi la fel ca ieri, dar eu nu mai eram acelasi. Intr-o singura noapte petrecuta in spatele acelei porti,
tot ceea ce m-a facut sa fiu eu, a disparut. Acum, privind in urma, nu pot vedea nicio marturie ca as fi fost
vreodata acolo. Umbra mea, amprenta pasilor mei, si orice alt semn fizic al prezentei mele a disparut fara urma.
Am legat pachetele noastre de rachita, in fata si spate, ne-am stras palariile sub barbie, si am lasat in
urma noastra Manastirea Jizo, urmandu-l pe liderul nostru intr-un singur sir. Doar ritmul inabusit al pasilor
nostri se auzeau in ceata de dimineata suspendata in padure. Fiece arbore ori tufis parea sa-si tina respiratia,
asteptand momentul rasaritului ce va sa vie. Toata natura statea intr-o liniste perfecta.
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Am lasat in urma pete mici de zapada
alb-albastrui intarziate pe sub boscheti,
urmarind cararea ce se curba spre stanga.
Dupa un timp ne-am trezit in fata templului
principal Eijheiji, pe o carare pavata cu pietre
rectangulare.
Peste tot in jurul nostru se intindea o
padure deasa de cedri. Liderul nostru s-a oprit
chiar cu un pas inainte, pe carare. Doi stalpi
de piatra, de-o parte si de alta, aveau sculptate
inscriptii:

“Un strop de apa pe fundul unui caus
O suta de miliarde de oameni atrasi in
curenti”

Se face referire la un incident in care Dogen, patriarhul Zen ce a fondat Eiheiji in 1244 a predicat unei picaturi de apa de pe fundul unui caus inainte de a-l reda suvoiului de pe munte..
In fata, cararea de piatra strabate padurea printre
copaci, direct la complexul Eiheiji. De emotie, inima imi
batea cu putere. Ghidul nostru explica: “Aceasta este
intrarea principala spre templu, denumita Poarta
Dragonului. Numele i se trage de la un vechi proverb ce
spune ca la intrarea in marea adevarului buddhist, chiar si
cel mai mic peşte este transformat pe loc intr-un mare
dragon. Cand cineva cautand sa se supuna disciplinei
monastice, paseste prin aceasta poarta, se schimba intr-un
dragon , iar cand termina antrenamentul de aici si reintra
in lume, redevine un nou un peste.”
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Poarta Dragonului consta simplu printr-o ridicare a
cararii cu citiva centimetri printre doi piloni de piatra. O
persoana ar putea trece cu usurinta prin ea, luat prin
surprindere, vazand doar un loc in care se poate impiedica daca
nu este atent. Dar pentru mine, acea mica ridicatura parea
inalta.
Calcand pe urmele celorlalti, am trecut linia
demarcatoare si am pasit in incinta sacra a lui Eiheiji.
Oare eram acum si eu un dragon?
In timp ce ma intrebam aceasta, mi-am inclinat borul palariei
privind in sus spre bolta cereasca intunecata de ramurile de cedru
aflata deasupra mea. Aer rece si albastru imi perie obrazul.
Palariile noastre conice formau o linie scurta si dreapta, asa
cum ne continuam drumul, inconjurati de copaci batrani de sapte sute
de ani. In decursul inimaginabilei si lungii lor durate de viata, au stat
de veghe, marcand silentios progresul tuturor celor ce au construit
aici fundamentul drumului lor spiritual. Pas cu pas, lumea
indepartata de afara se prabusea, iar Poarta Principala ne atragea tot
mai aproape. Pulsul mi se înteţea.
Mai demult, cararea pavata cu piatra, sa se termine in fata
Portii Imperiale, care era destinata pentru uzul exclusiv al vizitelor
imparatilor. Am luat-o spre dreapta, de-a lungul unei cararui mai
inguste, pe linga un zid inalt.
In fata ochilor nostri, se contura Poarta Principala, in
mijlocul cedrilor imensi ce se inaltau spre cer dintre lichenii ce
albeau pamantul. Bataile inimii imi tunau in urechi. Cu fiecare
pas, Poarta Principala crestea mai mare. Am continuat constant
sa merg in spatele celorlalti pana cand, deodata, fara a mai avea
timp pentru a rezolva zapaceala confuza din gandurile mele, m-am
trezit stand chiar in fata masivei porti in stil chinezesc. Acoperisul
ei in straturi, cu rezistenta indelungata impotriva asprimii
elementelor, proiectand un aer de inatacabila demnitate.
Ghidul nostru ne-a aliniat cu fata spre poarta si apoi s-a
indepartat, lasandu-ne cu intructiuni de a lovi gongul de lemn
atarnat de-o parte a portii de trei ori de fiecare si sa asteptam pana
ce va aparea cineva. Ceilalti si-au urmat fiecare randul, pana am
ramas doar eu. M-am apropiat de gond. Era facut dintr-o lespede
groasa de lemn tare, totusi in centru era atat de scobit in locul unde era lovit sistematic incat parea ca urmatoarea lovitura il va
zdrobi in doua. Cati cautatori l-or fi lovit nutrind ce emotii ascunse?
Eu insumi am visat de nenumarate ori ca stau aici: uneori un vis luminos, de bun augur de a ridica panzele pe
o mare sclipitoare, alteori cosmarul de a urca treptele unei ghilotine, neavand unde altundeva s-o apuc.
Fiecare serpuire de-a lungul drumului a dat nastere unor noi sperante si dezamagiri; totusi, in final, iata-ma
aici, stand in fata portii de la Eiheiji, gata sa lovesc gongul de lemn. Nu m-am oprit sa ma intreb daca acesta
este lucrul corect de facut sau o oribila greseala. M-am gandit ca timpul va decide asta.

Va urma...
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Prezentare carte TAIKO

Taiko este o ampla fresca istorica in care sunt urmarite vietile unor personaje cu un impact
semnificativ asupra destinului tarii lor. Spre mijlocul secolului al XVI-lea, odata cu prabusirea shogunatului
Ashikaga, Japonia se transformase intr-un urias camp de lupta. Seniorii rivali concurau pentru suprematie,
dar dintre ei s-au evidentiat trei mari personalitati, dominate de aceeasi pasiune de a controla si unifica Japonia: Nobunaga – repezit, decis, brutal, Hideyoshi – increzator, subtil, complex, si Ieyasu – calm, rabdator,
calculat. Filozofiile lor divergente au fost indelung rememorate de cultura traditionala japoneza.
Furia lui Nobunaga si fatala aroganta a lui Yoshimoto,
jalnica prabusire a Casei Takeda, istoria dispretuitului Mitsuhide,
cel care si-a tradat stapanul, sunt doar cateva dintre firele care alcatuiesc tesatura romanului. Dar Taiko este, in primul rand, povestea
modului in care un singur om a transformat o intreaga natiune. Cu
scenele sale de fast si violenta, cu tradarile si sacrificiile de sine,
cu tandretea si salbaticia lui, Taiko este un roman care imbina spectacolul panoramic al unei epopei de Kurosawa cu o vie evocare a Japoniei feudale.

Editura: Polirom
Autor: Yoshikawa
Eiji
An aparitie: 2007
Nr. Pagini: 1248

http://www.supercarti.ro/carte/taiko.html

La Multi Ani!
Andras Kallo
Ligia Pop
Catalin
Vatamaniuc

Sarbatoritii lunii Iunie
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Osaka (I)
Osaka (în japoneză Ōsaka-shi)
este un oras din Japonia, centrul
administrativ al prefecturii Osaka.
Este situat la gura râului Yodo (sau
Yodogawa), pe malul golfului Osaka, în regiunea Kansai a insulei
Honshu.
Castelul din Osaka
Numit initial Ozakajo, in secolul XVI, in perioada AzuchiMomoyama, castelul a jucat un rol
important in unificarea politica a
Japoniei. Astazi Castelul Osaka este
deschis publicului si este unul din
cele mai cunoscute castele ale Japoniei.
Istoria castelului
Secta budista Joudo Shinshu
fondeaza in 1496 o manastire pe
ruinele vechiului palat imperial
Naniwa, in nemijlocita apropiere a
actualului castel. Cu timpul aceasta
devine un mare templu budhist,
cunoscut ca Hongan-Ji (sau Ishi
-Yama Hongan-Ji).
In 1570, Shogun-ul (autoritatea
militara suprema a tarii) Oda
Nobunaga incepe asedierea
templului, iar in 1580 calugarii din
Hongan-Ji se predau si templul
este demolat.
După moartea lui Oda
Nobunaga, Hashiba (Toyotomi)
Hideyoshi preia control politic si

Castelul din Osaka

începe constructia castelului, care
să devină resedinta permanentă a
conducătorilor tării. Pentru acesta
este ales locul templului
Ikkou-ikki din cadrul complexului
monastic Ishi-Yama Hongan-Ji.
Drept model serveste Castelul Azuchi, resedinta lui Oda
Nobunaga. Planul include turnul
principal cu cinci niveluri în sus si
alte trei niveluri subterane.
In 1585 este construit
turnul principal. Toyotomi continua sa extinda si sa fortifice
castelul, facandu-l mai greu de
cucerit, iar in 1598 constructia
castelului este finalizata.
In 1600, Tokugawa Ieyasu
învinge trupele lui Hideyori în
Bătălia de la Sekigahara si formează propriul guvern (bakufu) în
Edo iar in 1614 Tokugawa îl atacă
pe Hideyori iarna, începând
asedierea Castelului Osaka[2].
Trupele lui Toyotomi, desi erau
aproximativ de două ori mai
putine, au reusit să reziste armatei
lui Tokugawa (de circa 200.000
soldati) si să protejeze zidul
exterior al castelului. Însă Tokugawa a slăbit capacitatea de protectie a castelului, acoperind cu
pământ santul exterior al acestuia
si a asediat castelul a doua oara.
Noul shogun, Tokugawa
Hidetada, începe reconstructia si
fortificarea castelului.
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Ioana Boldiş

El construieste un nou turn si
atribuie constructia zidului exterior clanurilor de samurai. Zidul
ridicat în anii 1620 există până în
prezent. Multe pietre aduse de
samurai păstrează simbolica
familiilor care le-au cladit.
In perioada 1665-1995
castelul se confrunta cu mai multe
incendii cel mai afectat fiind turnul
principal, insa in anul 1995
Primăria orasului Osaka adoptă un
alt proiect de reconstructie cu
intentia de a readuce turnul principal la splendoarea sa din perioada
Edo.
In anul 1997, lucrările de
restaurare sunt in sfarsit finalizate,
castelul putand fi vizitat de turisti
(si alaturi de el, parcul deosebit
care ii apartine).
Parcul Castelului Osaka, cu
cei 1250 de arbori de prun japonez
si 4500 de arbori de visin, este un
loc popular de petrecere a festivitatilor de primavara, legate de
inflorirea sakurei. In fiecare
toamna, aici are loc Festivalul
Crizantemelor.
http://www.directbooking.ro/detalii-obiectivcastelul-osaka-998.aspx
http://ro.wikipedia.org/wiki/Castelul_Osaka
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Broasca-ţestoasă şi cei doi bâtlani
Povestire de origine chineză
Carmen Cristea
În timpurile acelea, în provincia Hu-Han, din sud-estul Chinei, pe malurile unui lac liniştit, trăiau în pace trei prieteni. Două păsări mari îmbrăcate
în pene albe şi cenuşii, cu ciocul solid, aripile imense ca nişte pânze şi gâtul
lung şi flexibil: doi bâtlani cenuşii, pe nume Cing şi Ciang. Prietena lor era o
broască-ţestoasă, de o vârstă avansată, Pi-Huan. Broasca-ţestoasă avea un
caracter dificil: ranchiunoasă, năzuroasă, bombănitoare. Dar păzea sălaşul
atunci când nobilele păsări plecau să pescuiască în depărtări. Şi o regăseau la
întoarcere, ca o prietenă fidelă. Şi ţineau la ea, cu capul ei puţin cam mare,
spatele dungat şi felul ei de a se retrage, bombănind, în carapace, aşa cum ai
ţine la un peisaj familiar, un punct de ancorare în apele mişcătoare sau pe cerul schimbător.
Într-o seară, Pi-Huan, cu capul retras între umeri, ca de obicei, îşi dădea osteneala să le
pregătească masa, când Cing, care era cocoţat pe
creanga unui copac şi îşi neteza penele, a spus:
- Am impresia că apele lacului nostru scad întrun mod alarmant.
- Aşa scad în fiecare vară, a mormăit Pi-Huan.
- Cu cât e mai puţină apă, cu atât e mai uşor pescuitul, a spus Ciang, râzând nepăsător.
- Hmm! Serios că sunt îngrijorat! a zis Cing.
Broasca-ţestoasă a dat din umerii ei masivi, iar
Ciang a continuat să-şi netezească penele, cu
ciocul său încă roz.
Şi noaptea a căzut brusc din cerul portocaliu al
Chinei. Cei trei prieteni au adormit în ultima
strălucire palidă a soarelui.

Vara trecea cu repeziciune şi nu cădea nici
un strop de apă. Uscăciunea a devenit
insuportabilă. Apa râurilor scădea, câmpurile de
bumbac şi orezăriile nu mai erau irigate. Micul lac
liniştit îşi scotea la iveală fundul mâlos. Se anunţa o
perioadă de foamete. Într-o seară, cei trei prieteni s
-au adunat la sfat:
- Trebuie să plecăm spre nord, a spus Cing. Întreaga regiune până la Canton este secătuită de secetă, trebuie să zburăm departe de aici chiar de mâine!
- Să vedem meleaguri noi! a spus Ciang, râzând
nepăsător.
Dar o voce tăioasă i-a întrerupt brusc:
- Şi eu! a exclamat Pi-Huan, indignată. Eu cum voi
pleca? Sunt bătrână, carapacea mea e grea şi nu am
aripi ca voi. Aveţi cumva de gând să mă părăsiţi?

Cei doi bâtlani s-au uitat unul la altul, stingheriţi. Era adevărat, nu-şi puteau lăsa acolo bătrâna prietenă,
pe care ar fi aştepta-o mai mult ca sigur moartea. Dar cum să o ia cu ei?
- Trebuie să găsim o soluţie, a zis Cing.
Şi toţi trei, sub cerul portocaliu al Chinei, au plecat la culcare, bântuiţi de gânduri sumbre.
A doua zi, din zori, s-au sfătuit din nou. Cing, stând în echilibru pe piciorul drept, Ciang pe cel stâng şi PiHuan cu privirea mâniată şi îngrijorată, cu capul ieşit din carapace.
- Nici nu mă gândesc să rămân singură aici şi să mor de sete! A spus ea mânioasă.
- Draga mea, sunt de acord cu tine, dar cum să te transportăm? Ne aşteaptă o călătorie lungă! a răspuns
Cing, oftând.
- Şi eşti grea, doamnă Pi-Huan, a glumit Ciang. Îmi aduc aminte de vara trecută, când te-ai aşezat pe piciorul meu! Au!
- A fost vina ta...
- Deloc!
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- Poate am găsit o soluţie, a spus Cing. Am putea
tăia un băţ solid, noi doi îl vom ţine bine de la câte un
capăt, iar Pi-Huan s-ar prinde bine cu gura de mijlocul
lui...
- Bravo! a exclamat Ciang. E o idee grozavă, iar doamna
Pi-Huan n-o să ne mai împuie urechile cu flecăreala ei!
Şi a râs din toată inima. Broasca-ţestoasă, puţin mai
liniştită, a avut înţelepciunea să zâmbească şi să nu
spună nimic.
- Doamnă Pi-Huan, a insistat Cing, să nu cumva să
deschizi gura, căci vom zbura sus de tot şi, deşi ai o carapace tare, dacă vei cădea, ai să mori!
Broasca-ţestoasă a încuviinţat cu o mişcare a capului.

O oră mai târziu, cei trei prieteni şi-au luat zborul. Desprinderea de pe pământ a fost puţin cam dificilă. Cei
doi bâtlani nu erau obişnuiţi cu această greutate, dar, curând, au adoptat un ritm regulat, desfăcându-şi la
unison aripile puternice. Zburau astfel peste pământul pustiit: câmpuri de bumbac devastate, orezării abandonate şi, ici colo, corpuri de animale moarte. Pe la amiază, pe măsură ce înaintau spre nord, peisajul devenea
mai verde, mai vesel. Pe la mijlocul după-amiezii, ţăranii care lucrau la câmp au zărit acele zburătoare ciudate.
- Vedeţi ce inteligentă este ţestoasa! au exclamat ei. E transportată de doi bâtlani!
Pi-Huan s-a ferit să răspundă, dar, în timp ce
strângea băţul în gură, savura complimentele.
Acum treceau pe deasupra unui oraş, cu temple,
grădini, pagode cu acoperişuri aurite, iar vorbele
de laudă, rostite la adresa ei, o îmbătau pe PiHuan ca o mireasmă puternică de tămâie.
- Să fie oare regina ţestoaselor? Aţi remarcat cam
ce bidivii are? Ce mod inteligent de a călători!
Cei doi bâtlani şi-au continuat zborul, dar
oboseala începea să le îngreuneze aripile. Erau
nerăbdători să găsească un râu, un lac liniştit,
unde să coboare.
Pe când treceau pe deasupra unei pajişti, câţiva
ciobănaşi au arătat spre ei cu degetul. Doamna Pi
-Huan, care nu se mai sătura de complimente, a
tras cu urechea.
- Uitaţi-vă la bâtlanii aceia doi, a spus un băiat. O poartă pe ţestoasa aceea; probabil ca să o mănânce la masa
de seară. Cât sunt de inteligenţi.
- Ciobani prostănaci! Nu înţelegeţi nimic! a vrut să strige Pi-Huan.
Dar, cum a deschis gura, a scăpat băţul, s-a prăbuşit la pământ şi carapacea s-a spart. Cei doi bâtlani au
coborât în zbor planat şi au smuls o pană cenuşie şi una albă din aripi în semn de doliu. S-au rotit o clipă
deasupra sărmanei lor prietene, apoi au dispărut în depărtare…

Inteleptul, spune maestrul zen, primeste la fel laudele si dispretul.
Nimeni nu ne poate agresa moral fara consimtamantul nostru, noi suntem cei care deschidem ecluzele supararii. Nici o injurie nu ar fi trebuit sa o faca pe broasca-testoasa sa dea drumul batului.
Insulta, dispretul, anatema reprezinta opinia celui care o profereaza, e problema lui, nu a noastra. Este posibil, la urma urmelor, ca blamul sa fie indreptatit, il acceptam ca atare. Cine e perfect?
Si se mai poate ca sa fie gresit, partinitor, nedrept; il lasam in gura celui care l-a
pronuntat.
Pacea noastra sufleteasca, destinul nostru, se afla in mainile noastre. “Intre dintii nostri”, bombane fantoma testoasei!”
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IMAGINI JAPONIA VECHE (II)
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In aceste imagini timpul s-a oprit pentru o clipa, candva inainte de anul 1900...
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MĂRCI ALE LIMBII JAPONEZE

Andreea Nedelescu
În limba japoneză modernă se folosesc trei sisteme de scriere, dintre care două silabare, hiragana si
katakana, a câte 46 de caractere fiecare, şi kanji, sau caracterele împumutate din limba chineză, care sunt în
număr de aproximativ 60 000, fiind folosite în mod curent doar vreo 2000.

Hiragana şi katakana au fost dezvoltate aproximativ în secolul al VII-lea. Hiragana se aplică cuvintelor
japoneze, în timp ce katakana se aplică de obicei cuvintelor împrumutate din limbile occidentale (în special
engleza) şi denumirilor tehnice.
Pe lângă caracterele menţionate se folosesc din ce în ce mai mult cele latine, numite rōmaji, mai ales
pentru acronime sau pentru numele de persoane sau firme care trebuie să fie înţelese şi de vorbitorii altor ţări.
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Sistemele alternative de scriere au
fost
integrate cu uşurinţă în sfera
tehnologică, iar calcultoarele recunosc
toate
tipurile
de
scrieri
utilizate.
Majoritatea japonezilor scriu la
calculator în rōmaji şi transferă ulterior
automat în hiragana, katakana sau kanji.

Datorită dificultăţii întâmpinate în învăţarea a limbii, există etape progresive de în procesul de
învăţare.Copiii încep cu cel mai uşor sistem, kana, similar cu regulile de scriere şi pronunţie ale limbilor
europene şi îşi însuşesc uterior celelalte tipuri de scrieri.
O serie de trăsături specifice poporului japonez se regăsesc în felul în care este utilizată limba
japoneză. Exprimările nu sunt niciodată directe şi scurte, mai ales în medii sociale care nu sunt comune
interlocutorilor, dimpotriva frazele utilizate sunt lungi şi pot exprima uneori ambiguitate. Aceasta derivă din
faptul că japonezii pun politeţea pe primul plan şi nu doresc să facă referiri directe la anumite persoane, din
dorinţa de a evita punerea lor într-o lumină proastă. Fără a da ordine, ei sugereză cât mai politicos ceea de
doresc. Tot în limbajul verbal, aceştia evită să reproducă spusele altor persoane pentru a nu distorsiona
mesajul sau a-i ştirbi din acurateţe.
Se poate vorbi de mai multe nivele de
politeţe, în funcţie de mediile în care se realizează
interacţiunile dintre perosoane În cadrul familiei
limbajul folosit este
unul simplu, care nu
necesită formulări complexe, iar copiii sunt
primii care învaţă aceste lucruri. Atunci când ies
din sfera familiei şi merg la şcoală aceştia
împrumută un limbaj care arată respectul faţă de
adulţii din jurul lor şi faţă de colegii mai mari,
chiar dacă diferenţa de vârstă nu este una
semnificativă.

Cea mai vizibilă etapă în care se face apel la
limbajul formal este însă aceea în care se face trecerea
către un cadru mult mai instutuţionalizat, aşa cum este
mediul de muncă. Limbajul care guvernează acest spaţiu
trebuie să arate respect, „keigo”, pentru toţi cei care fac
parte din acest mediu. O parte din cuvintele care sunt
prezente în această sferă au intrat şi în limbajul comun:
„sensei”, folosit pentru profesor, dar şi pentru avocat sau
doctor, „senpai” pentru colegii cu rang mai înalt sau
„kōhai” pentru cei cu rang inferior.

Limba japoneză nu este complicată numai pentru cei din exteriorul culturii nipone. Discuţiile cu
privire la reformarea ei au stârnit de-a lungul anilor polemici şi între japonezi. Unii dintre cei care au dorit să
o reformeze au propus utilizarea unui singur sistem de scriere, însă aceste propuneri nu au fost niciodată
aplicate.
Punerea lor în practică ar fi însemnat limitarea la prea puţine
cuvinte şi sensuri, lucru care ar fi ştirbit din profunzimea
poporului, particularităţilor şi specificului culturii nipone.
Procesul de învăţare rămâne unul continuu şi pentru japonezul
autentic, plin de provocări şi de noi înţelesuri descoperite cu
fiecare zi care trece.
Bibliografie
www.nipon.ro
limba japoneza, http://paleografia.wordpress.com/2010/09/04/excursus-limbajaponeza-%E2%80%93-1-2/
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Il recomand tuturor celor ce adora strategia si razboiul.

Cred ca toata lumea a auzit de celebrul joc de strategie SHOGUN. Primul joc este mai vechi, dar are o
grafica destul de fainicica. Cei de la SEGA s-au gandit sa lanseze al doilea joc SHOGUN, care se numeste Total War: Shogun 2. A fost lansat pe data de 15 Martie 2011.
In acest joc de strategie, poti sa-ti creezi tu propriul
imperiu, propria ta armata si ceva ce nimeni nu s-a mai gandit sa
introduca intr-un joc de strategie, poti sa-ti aranjezi armata dupa
propria ta placere (si strategie, desigur).
Sunt putine jocuri de strategie cu japonezi, coreeni si
chinezi.
Grafica acestui joc este una nemaipomenita (poti sa misti
camera din gameplay unde doresti si poti vedea armata ta de
aproape), mai ales pentru ca are si elemente din fiecare anotimp.
Daca grafica este socanta, stati sa vedeti cat ocupa acest
joc. Numai 12 GB. Exact, 12 GB. Este intr-adevar un joc urias, dar
merita efortul.
Cu ajutorul acestui joc puteti trai actiunea de pe terenul
de lupta din Japonia si puteti sa va gasiti in Marele Palat. Asa ca,
nu va veti plictisi niciodata.

DISTRACTIE PLACUTA!

Daca doriti sa faceti rost de acest joc, aveti link-ul unde
este torrentul. Ca sa puteti face download-ul de la acest joc aveti
nevoie de doar un singur lucru: TorrentEasy Manager. Gasiti link
-ul mai jos.
http://www.filesonic.com/file/290150481/Shogun_2.torrent (Pt. joc)
http://torrenteasy.me/ (Pt. TorrentEasy Manager)

Te intrebi din ce fel de soldati poate fi alcatuita armata ta? Pai este simplu: samurai, arcasi, sulitari, calareti,
shogun si asasini. Ce este nou la acest joc este ca s-au introdus acesti asasini, care pot arunca cu bombe
funigene si pot sa elimine capetenia adversa.
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Antrenamentul individual pe perioada verii

Ioana Boldiş

Cum trebuie sa ne antrenam pentru a fi in forma? Vine vara, e cald, frumos, soarele
apune mai tarziu, in aceasta perioada avem mai mult timp si disponibilitate pentru a face
sport.
Ma gandesc ca multi dintre voi isi doresc sa faca sport si in afara orelor de antrenament,
acasa sau in aer liber, astfel ca m-am gandit sa va ofer cateva repere de care trebuie sa tineti
cont daca doriti sa faceti un antrenament eficient, ale carui rezultate sa le si vedeti in timp.
Cat trebuie sa dureze un antrenament (individual)?
Daca vreti sa va fortificati musculatura (si eventual sa scadeti din tinutul adipos) antrenamentul
trebuie sa dureze in jur de 45 de minute, maxim o ora.
Va recomand puternic acest lucru, deoarece dupa aceasta durata, hormonul care faciliteaza cresterea
masei musculare si scaderea tesutului adipos se diminueaza si incepe sa creasca secretia de cortizol. Cortizolul
faciliteaza stocarea grasimilor si scaderea masei musculare, astfel ca peste aceasta durata (de antrenament
intesiv) masa musculara va fi afectata in mod negativ.
Ce tip de antrenament este recomandat?
Un antrenament complex presupune atat exercitii de forta (anaerobic training) cat si exercitii cardio
(aerobic training).
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Pentru a fi siguri ca organismul vostru lucreaza la parametrii asteptati atunci
cand faceti exercitii cardio, puteti sa va calculati rata cardiaca la efort optima
conform formulei de mai jos si sa va incadrati intre cele doua limite ale intervalului
rezultat (aceasta inseamna ca lucrati la 75-85% din rata cardiaca maxima).
(220 – varsta ta) x 0.75 = batai pe minut (limita inferioara)
(220 – varsta ta) x 0.85 = batai pe minut (limita superioara)
EXERCITIILE DE FORTA
Indiferent daca faceti exercitii cu greutati sau alt gen
de exercitii de forta, trebuie sa respectati cateva reguli de
baza, altfel efortul pe care il faceti va avea rezultate in ceea ce
priveste fortificarea organismului vostru aproape egale cu
cele ale vizionarii unui film cu Van Damme. :-)
Nu faceti pauze intre seturile de exercitii mai mari de
1 minut, de fapt cel mai bine ar fi sa faceti pauze de 30-45 de
secunde intre exercitii, in acest fel va veti creste si anduranta
si veti mentine si ritmul cardiac la un plafon dorit.
Lasati mandria la o parte si in loc sa faceti 200 de

abdomene, faceti 50 corecte. E important sa faceti fiecare
exercitiu corect, sa simtiti cum muschii se tensioneaza si se
relaxeaza.
Planficati-va cel putin doua tipuri de antrenament si

alternati-le de la o zi la alta, e important sa nu faceti acelasi
antrenament (adica acelasi tip de exercitii) in fiecare zi,
deoarece organismul se adapteaza rapid si din rationamentul
de conservare a energiei, veti vedea ca veti depunde din ce in
ce mai putin efort pentru exercitii si nici beneficiile nu vor fi
ascendente.
Repetati fiecare exercitiu, pana la epuizare, pana

cand simtiti ca nu mai puteti executa inca unul corect,
deoarece astfel veti solicita adecvat organismul, poate faci
zilnic 20 de flotari, dar pentru a antrena corect trebuie sa
lucrezi la rezistenta ta maxima care poate este de 47 de
flotari. Astfel vei face fiecare set de exercitii (corecte!!!)
pana la limita de rezistenta, vei vedea ca cu timpul va incepe
sa-ti creasca rezistenta.

In ceea ce priveste dieta, ar fi multe de spus, o regula “de aur” ar fi ca in alimentatia voastra sa
incercati sa includeti 40% carbohidrati, 40% proteine si 20 % grasimi.
Incercati sa consumati mai mult alimente integrale, sa evitati dulciurile in exces si sa va hidratati
corect.
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EXERCITIILE CARDIO

Ce tip de exercitii cardio sunt eficiente ?
Alergarea
Jogging-ul
Bicicleta stationara
Stepperul
Coarda
Inotul
Orice alt tip de exercitii cardio
care va plac.

In ceea ce priveste exercitiile cardio, daca vrei sa
lucrezi cat mai eficient pentru organismul tau, iti recomand
cateva strategii.
Cea mai eficienta metoda de a face exercitiile cardio
este de a le face dimineata, dupa trezire, cu stomacul gol. E
bine sa bei un pahar cu apa, sa nu te deshidratezi dar sa nu
servesti masa inainte.
Mai multe studii realizate in Suedia au aratat ca
realizat dimineata, cu stomacul gol, antrenamentul cardio
duce la arderea cu 300% mai intensa a grasimii din corp
decat daca este realizat in orice alta perioada a zilei.
Aceasta deoarece organismul nu detine in acest
moment al zilei depozitele de glicogen (carbohidrati
stocati) pe care le va avea pe parcursul zilei, dupa servirea
mesei. Astfel, pentru a avea energia necesara efortului fizic,
organismul va trebui sa arda din grasimile existente,
neavand alte resurse disponibile.
Daca acest lucru nu este posibil, atunci este
important sa faceti exericitiile cardio dupa cel putin 3 ore
dupa ce ati servit masa. Alminteri, organismul nu va
consuma din grasime ci din resursele stocate din alimente.
Cat de frecvent trebuie sa ne antrenam?
Antrenamentele cardio pot fi realizate de trei ori pe
saptamana la inceput, urmand sa cresteti frecventa lor pe
parcurs ce organismul se obisnuieste cu efortul.
Bibliografie Hugo Rivera: Summer Bodybuilding Workouts – Get Lean
With Summer Bodybuilding Workouts
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VA ASTEPTAM CU SUGESTII SI MATERIALE PENTRU LUNA IULIE.
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