
Kedves Címzett!  
  
Ezúton szeretném meghívni Sensei Shigeru Uemura tavaszi budapesti 
harcművészeti szemináriumára. 
  

Az alábbi linken található Fris Ferenc 4. danos Kyokushin karatemester előző 
szemináriumról írt beszámolója, melynek részeként - az új jelentkezők kedvéért - 
ismét olvasható Sensei meghívója is, amelyben egy rövid történelmi áttekintést 
követően közvetlenül szólít meg minden kedves címzettet: 
  

http://www.budomagazin.hu/cikk.6235.legendas_mester_oktatott_budapesten.html 
  
Az albbi videó a 2013 decemberi szemináriumból lett összeállítva ízelítőül azok 
részére, aki nem volt jelen, és azok részére is, akik szívesen elevenítenék fel az 
emlékeket: 
 

http://www.youtube.com/watch?v=-toR8GICHQI&feature=youtu.be 
 

Időpont: 2014. március 22-23. 
Helyszín: Vasas Pasaréti Sportcentrum (1026 Budapest, Pasaréti út 11-13.)  
Az oktatás mindkét nap reggel 10 órától este 6 óráig tart egy ebédszünettel. 
A szeminárium díja (egy és két napra is): 10.000,- Ft. 
  
A két nap témáit a decemberi szemináriumon megkezdett anyag folytatása képzi: 
  

·         Az IAI (a spontán kardrántás technikája) a KATANA és IUMI technikái 

·         Puszta kezes harci technikák gyakorlása egyénileg és párban (JU-JITSU és 
KARATE eredete) 

·         Mozgáselmélet 

  
Ahogyan a fentiekből látható, a gyakorlás egy részéhez ismét szükség lesz bokenre. 
Aki már rendelkezik ezen gyakorlóeszközzel, az kérem hozza magával, akinek még 
nincs, annak a szeminárium idejére korlátozott számban tudunk biztosítani (kérjük 
ezen igényüket a jelentkezésnél jelezzék). Azok, akik vásárolni szeretnének bokent, 
kérjük, hogy lehetőség szerint szintén a jelentkezésnél, e-mailben jelezzék a 
vásárlási szándékukat. 
Korlátozott számban előre foglalhatóak kék gi-k (Emishi edzőruha) az alábbi 
méretekben: 200cm; 190cm; 180 cm; 170cm; 160cm. 
  
A részvétel alsó korhatára  14 év. Ezen korhatár alatt csak szülői vagy edzői 
felügyelettel lehetséges a szemináriumon való részvétel. 
  
A jelentkezéseket az emishibp@gmail.com e-mail címen várjuk, legkésőbb 2014. 
március 20-ig. 
  



Reméljük, hogy az elmúlt alkalomhoz hasonlóan sikeres lesz a szeminárium, sok 
szeretettel látunk minden új és már ismerős arcot, addig is jó edzést kívánunk 
mindenkinek! 
  
  

Üdvözlettel, 
  

Várady Zsolt 
Szervező 

  
Akinek korábban még nem lett volna alkalma rá, kérem olvassa el alább néhány 
magyarországi harcművész ajánlását, akiknek már volt szerencséje megismerni a 
Sensei egyedülálló módszerének páratlan hatékonyságát: 
  
„Tizenhárom éve tanulok Uemura Seinseitől harcművészetet, életvezetést, filozófiát 
és csaknem mindent, amit Seinsei tud. Először Franciaországban, Párizsban 
találkoztam vele. Egy tartalmas hétvégén rávilágított a harcművészetek működési 
mechanizmusának alapjaira. Igaz, amit felfogtam az egészből az első találkozás 
után, az volt, hogy, amit tudni véltem akár a Kung fu-ról, az nem úgy, vagy egyáltalán 
nem fedi a valóságot. Mivel akkor már bőven mesterfokozatúkén voltam 
nyilvántartva, meglehetősen lesújtott, mennyire tévúton jártam, addig a párizsi 
hétvégéig. Teljes mértékben az erő és keménység alapú harcban hittem, nem 
létezett más számomra. Ha technikáról volt szó, csakis az izmok által létrehozott 
erővel átitatott technikát ismertem el. Minden mást elutasítottam. Azonban, az 
Uemura Seinseijel való találkozás és az utána következő évek, teljes mértékben 
átformálták a gondolkodásomat, szinte minden tekintetben. Nem csupán a 
harcművészetről, hanem magamról, a környezetemről, és még sok minden másról is. 
Megismertem, milyen érzés az, amikor a testemről kiderül, mennyi mindenre képes. 
A mozgás szabadsága, ahol nem függök a saját régi beidegződéseim által 
létrehozott korlátoktól. Az új gondolkodás, előlem rejtett képességeket hozott elő 
belőlem, amelyekről fogalmam sem volt, hogy léteznek bennem. 
Ezen, rövidre fogott tapasztalatok alapján, tiszta szívből ajánlom Shigeru Uemura 
Sensei harcművészeti szemináriumát minden kedves érdeklődő számára, mert ha 
egyszer belekóstol az esszenciákkal teli tanításokba, akkor egy olyan utazásba kezd, 
amelyet nem fog abbahagyni, mert annyira magával fogja ragadni minden szó, 
minden mozdulat.”  
  
Fazekas József  
Seven-Star Praying Mantis Kung-Fu 

Iskolavezető mester 
  
  
„Az aikidora különösen igaz a mondás: Ahhoz, hogy a mozgásod változzon, a 
gondolkodásodon kell változtatni. Viszont azt már korábban is tapasztaltam, hogy ha 
 mozgásomat megváltoztattam, akkor  hamarosan a gondolataim is megváltoztak. 
Shigeru Uemura Senseiel történő találkozásom előtt még soha nem sikerült elérnem 
a kettőt egy időben.” 
  
Karászi Sándor 



Aikikai Aikido 4. Dan. 
  
„Közel 30 aktív évvel a hátam mögött, a „tradicionális” képzési vonalon rengeteg 
módszerrel találkoztam amit sportmozgás jelleggel be is építettem magam és 
tanítványaim tréningjeibe, számos sikerrel.  Mindig éreztem valahol „belül” hogy a 
sikerek ellenére is hiányzik „valami” , amit nem adtak át , vagy nem tudtak átadni a 
Mestereink anno. Az utóbbi öt  évben teljesen új dimenziók nyíltak számomra, mert 
Shigeru U. nagymester képzésein (és itthoni, Mester tanítványaitól kapott 
edzéseken)  olyan kapacitásokra leltem rá, ami gyökeresen megváltoztatta a mozgás 
fejlesztésről alkotott elképzeléseimet. Tudom javasolni minden NYITOTT és valódi 
mélységeket kereső Harcművésznek , hogy ismerje meg a MESTERT és majd 
utánaolvasva, amit tanít, szembesüljön sok paradigmával.”  
  

Fris Ferenc 

Kyokushinkai Karate 4. dan 

  
  
„Pár évvel ezelőtt, amikor először találkoztam Shigeru Uemura mesterrel, át kellett 
értékelnem minden olyan információt, amit addig a harcművészetekről, az 
egészségről, vagy az életről felhalmoztam. Rájöttem, hogy minden területen 
elsősorban a látszat, a tünet és a forma felé mentünk el, a belső tartalom pedig 
elveszett. Amikor meghallgattam az első előadását, részt vettem az első edzésén, és 
megláttam, milyen minőségben mozog, nem volt kérdés számomra, hogy 
megtaláltam az Utat. Azt az Utat, amin életem végéig járhatok, ahol mindig van 
lehetőség fejlődésre, és látva az ő mozgását valószínűleg nem fog eljönni ebben az 
életemben az a pillanat, amikor azt mondhatom, hogy megérkeztem... 

Bátran, nyugodt lelkiismerettel javaslom mindenkinek, hogy vegyen részt legalább 
egy szemináriumán, olyan mélységek fognak megnyílni, amiről eddig nem is 
álmodott. A legjobb azonban az, hogy semmilyen előképzettség nem szükséges, 
semmilyen előzetes tudást nem igényel, mégis hatalmas segítség ahhoz, hogy 
boldogabban, nyugodtabban, egészségesebben és hatékonyabban tudjuk teljesíteni 
azt a bonyolult túrát, amit egyszerűen csak Életnek hívunk.” 

Erdődi Mihály 

Kyokushinkai Karate 1. dan 

  
  

 


