Dojos

Aikido is een Japanse krijgsleer die de
lichamelijke conditie in stand houdt, de
lenigheid ontwikelt, de energetische
doorstroming bevordert, de geest
bevrijdt en stress helpt beter te
beheersen.
Aikido vergt geen specifieke kracht en
is dus perfect toegankelijk voor iedereen,
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In alle vrijheid

ongeacht de leeftijd.
Het is een soort vorming van het individu

Meer informatie over deze dojo’s op www.aikilibre.be

die gericht is op het ontplooien van zijn
innerlijke vaardigheden

vzw Aikilibre asbl

om zo tot autonomie
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te bevorderen.

www.aikilibre.be

www.aikilibre.be

Voor het kind is aikido
- een lichamelijke en psychische onwikkeling:
het kind leert zijn kijk op zichzelf te richten
Aikilibre is een

(even stoppen met uitbundige bewegingen

aikidovereniging

of gesticuleren, met mentale “zapping” enz...)

met verschillende
lesgevers die op
onafhankelijke basis hun

Het kind leert bewuste
Traditionele Aikido is
- een geweldloze discipline of leer die ons

krijgskunde kunnen beoefenen. Op een

toelaat de agressieve bedoelingen van de

zorgzame wijze en zeker niet dogmatisch.

andere te beteugelen in plaats van die tot

Aikilibre biedt dus de ruimte voor:
- een bijzonder vrijheid waarbij iedere leraar zijn

geweld op te zwepen.
- een ethiek die ons aanleert hoe we ons

dojo (club) op onafhankelijke basis beheert

innerlijk kunnen ontdoen van negatieve

binnen de perken van een uitstekend juridisch

gedachten, hoe we ons kunnen concentreren

kader.

op het aanvoelen en beleven in onszelf en in

- Ontmoetingen, studies en work-shops waarbij
het pad rekeninghoudend van het traditionele

onze relatie tot de anderen.
- dankzij regelmatige beoefening een

onderwijs zoals die werd uitgestippeld door de

persoonlijke verandering teweegbrengt

grondlegger O sensei Morihei Ueshiba.

waarbij lichamelijk en geestelijk
welzijn samengaat met verbetering
van de emotionele beheersing (zoals
angst, haat, ...) en
het gedrag (egoïsme,
agressiviteit,
argwaan)

ademhaling die fysieke
en geestelijke kalmte
opwekt. Het leert
hoe zijn lichaam
in beweging
reageert en hoe de
gewaarwordingen
en emoties bewust te
ervaren.
- Een morele vorming:
het kind leert zich met
anderen te meten en
uit die “confrontatie”
hoe het de agressie van de
partner kan aanvoelen, hoe hij er zich met de
“juiste houding” kan aanpassen. Het kind leert
stilaan zijn eigen geweldigheid te ontdekken en
hoe hij die kan beheersen. Het leert hoe hij zijn
zienswijze in vraag kan stellen en hoe hij over
anderen oordeelt.

