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“Tôi hứa sẽ ghé thăm 
võ đường các bạn mỗi 
năm một lần”. Thầy 
Nakao đã từng nói như 
vậy với các AYS-ers 
trong một seminar được 
tổ chức cách đây nhiều 
năm. Kể từ đó đến nay, 
thầy luôn giữ trọn vẹn 
lời hứa ấy. Một năm, hai 
năm, rồi ba năm, bốn 
năm,…seminar của thầy 
luôn là một trong những 
sự kiện đượ c mong đợi 
nhất trong năm. 
 
Nếu đã một lần được 
tham dự seminar của 
thầy, hẳn không ai 
không ấn tượng với phương pháp tập Aikido của thầy. 
Tại sao ư? Hãy cùng đọc bài cảm nhận của một thành 
viên kỳ cựu và chăm tham dự seminar của thầy nhất 
nhé :D.  
 

Tôi không thể nhớ chính xác lần 
đầu vợ chồng thầy Nakao – cô 
Aikiko sang tập luyện cùng CLB 
AYS là năm nào, có lẽ là 8-9 năm 
về trước, nhưng cảm giác háo 
hức mong đến ngày được tập 
cùng với thầy cô thì chưa bao giờ 
thay đổi. 

Ấn tượng đầu tiên của các AYSers cũng như tôi là nụ cười 
luôn thường trực trên môi thầy cô khi tập luyện. Điều này 
không hề dễ dàng chút nào nếu như các bạn quan sát trên 
thảm tập, không ít người trông rất căng thẳng, tập trung cao 
độ khi tập luyện. Nhưng với thầ y Nakao, “cười” là 1 phương 
pháp để tập luyện aikido: thực hiện nhuần nhuyễn các kỹ 
thuật aikido với nụ cười tươi. Khi tập theo phương pháp 
“cười”, bạn sẽ thấy cơ thể được thả lỏng mặc dù tinh thần 
vẫn tập trung vào uke, điều này 
giúp di chuyển linh hoạt hơn, 
kết nối với bạn tập tốt hơn và 
thực hiện kỹ thuật dễ dàng hơn. 
Các bạn có thể nhìn thấy rõ 
điều này khi quan sát thầy 
Nakao tập luyện, dường như 
thầy đang đi dạo trên thảm, rất 
nhẹ nhàng, tự nhiên, không hề 
phải gắng sức quật ngã uke. 

 

Những năm đầu, thầy thường hướng dẫn các kỹ thuật cơ 
bản, nhưng những năm gần đây, thầy chú trọng nhiều hơn 
đến sự hòa hợp. Thầy dùng di chuyển và thả lỏng để dẫn uke 
đến điểm mất thăng bằng, đây vẫn là nguyên lý cơ bản và 
xuyên suốt của aikido nhưng để làm được mềm mại như thầy 
thì đòi hỏi chúng ta phải bỏ ra nhiều mồ hôi hơn nữa  

Đặc biệt, với độ tuổi thất thập cổ lai hy mà thầy cô vẫn tập 
luyện liên tục không ngừng nghỉ trong suốt cả buổi tập, điều 
này khiến tôi thực sự nể phục, cứ hết buổi tập là gần như cả 
CLB nằm bò ra thở trên thảm, vậy mà thầy cô vẫn tươi rói đi 
dạo. Hy vọng đến độ tuổi ấy, các bạn và tôi sẽ được như thầy 
cô bây giờ  

 

Có thể nói, gần 10 năm tập luyện với thầy cô, ngoài những kỹ 
thuật aikido, với tôi, cái quan trọng nhất học được từ thầy cô 
là tinh thần vui vẻ, là nụ cười luôn nở trên môi kể cả khi tập 
aikido cũng như trong cuộc sống hàng ngày.  

Tôi, cũng như bao AYS-ers khác, luôn mong năm nào cũng 
có thể được đón và luyện tập cùng thầy cô… 
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 Seminar thầy Nakao Shingo – 7
th

 dan Aikikai 
Trong 2 ngày 11-12/9/2015, Aikido Yuki Shudokan vinh 
dự được đón tiếp thầy Shingo Nakao (7 dan) và cô 
Akiko Nakao (5 dan) đến luyện tập tại võ đường. Đây là 
lần thứ 9 thầy cô sang thăm võ đường AYS. 

 Biểu diễn tại Lễ hội văn hóa Việt Nhật 
"Hachigatsu Matsuri - Lễ hội tháng tám" 
Aikido Yuki Shudokan tham gia biểu diễn kỹ thuật cơ 
bản và tự vệ trong lễ hội văn hóa Việt – Nhật do CLB 
Văn hóa Việt – Nhật trường THPT Hà Nội – Amsterdam 
tổ chức.  

 Thi lên cấp lớp Aikido trẻ em 
Ngày 30/8/2015, lớp Aikido trẻ em đã tổ chức thành 
công buổi thi lên cấp cho các bé đăng ký cấp 5 và cấp 4. 

 Tuyển trợ giảng lớp Aikido trẻ em 
Từ năm học 2015/2016, mỗi buổi học tại lớp Aikido trẻ 
em tại Trường TTTN 10/10 sẽ chia đôi, ca nâng cao (8g-
9.30) và ca cơ bản (9.30 – 11g). Hiện tại, nhiều thành 
viên trợ giảng cũ không còn thời gian tham gia thường 
xuyên, vì vậy lớp đang rất cần có sự hỗ trợ thêm từ các 
thành viên trong CLB. Chi tiết cách thức ứng tuyển vui 
lòng xem tại website hoặc Facebook CLB. 

(Ban Hành Chính) 

 

 

 
Kết nối trong Aikidō (Phần 2) 

Như vậy, làm thế nào để xác định và kết nối với trọng 
tâm của uke? Hãy cùng tìm hiểu qua bài tập sau: Đầu 
tiên, bạn hãy tìm một uke thật "hợp tác", có thể làm bất 
cứ điều gì bạn. Uke thư giãn hoàn toàn cơ thể và đứng 
ở thế đứng thủ Aikido bình thường, hoặc chỉ đứng yên. 
Uke chìa bàn tay phải cho bạn, ngón cái hướng lên trên. 
Tay uke phải thả lỏng, cùi chỏ hơi cong. 
 
Bạn sẽ nắm lấy tay uke và cố gắng tác động đến cơ thể 
anh ta. Đầu tiên, hãy chỉ nắm lấy cổ tay và di chuyển 
qua trái, qua phải ở trước mặt. Nhìn chung, bạn có thể 
dễ dàng di chuyển cánh tay của uke. Tuy nhiên, sự 
chuyển động chỉ dừng lại ở cùi chỏ hoặc chỉ tới vai. Nói 
một cách khác, bạn chỉ có thể lay động được đến cùi 
chỏ hoặc vai của anh ta. Thế đứng căn bản và thăng 
bằng của uke nhìn chung không bị ảnh hưởng gì. 
 
Bây giờ chúng ta sẽ thử 1 cách khác. Nắm lấy cổ tay 
phải uke bằng tay phải của bạn và bắt đầu xoay nó theo 
chiều kim đồng hồ (về phía tay phải của bạn). Lòng bàn 
tay uke hướng về bên phải của bạn khi bắt đầu, sẽ dần 
dần hướng xuống dưới và hướng sang bên trái khi bị 
xoắn. Trong 1 số trường hợp bạn sẽ có thể xoay lòng 
bàn tay của uke hướng lên trời, nhưng khi đó đà xoay đã 
hết và bạn sẽ bắt đầu cảm nhận có 1 chút lực cản, và 
khó khăn khi tiếp tục xoắn tay uke. 

 (Nguồn: Aikidō from Inside out – Horward Bornstein) 

 

 
 
 
Nhân dịp seminar lần 9 của thầy Nakao tại Aikido Yuki 
Shudokan, chúng ta hãy cùng đọc lại thư chúc mừng của 
thầy Nakao nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập CLB nhé. 
 
Chúc mừng 10 năm! 

 

Tôi có một mối quan tâm tới một đất nước đã từng thắng Mỹ. 

Không hiểu người dân nước đó là những con người như thế 

nào? 
 

Tôi đã gọi điện thoại cho ông Horizoe và liên lạc với anh 

Takenaka.  

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2005 là chuyến thăm Việt Nam lần 

đầu tiên của tôi. Anh Takenaka đã chờ chúng tôi ở khách sạn 

mặc dù lúc đó đã khuya. Mối dây liên hệ với Việt Nam bắt 

đầu. Khi tôi đến võ đường, ở đó có rất nhiều bạn trẻ. Hầu hết 

là ở độ tuổi trên dưới 20. Những người đứng đầu có lẽ cũng 

chưa đến 30 tuổi. Khí thể hăm hở của tuổi trẻ đã xâm chiếm 

trong tôi. Niềm say mê Aikido đến mức khao khát của họ thật 

đáng quý. Những nụ cười hiền hòa đã để lại ấn tượng trong 

tôi. 

 

Ngày 24 tháng 11 năm 2006, tôi bay từ Malaysia tới Hà Nội. 

Khi tôi vừa xuống sân bay, chị Thủy và các bạn mang một bó 

hoa to ra đón. Thật ngạc nhiên! Một niềm vui bất ngờ. 

 

Tháng 3 năm 2008, đám cưới của anh Takenaka. Đám cưới 

diễn ra tại nhà riêng của cô dâu làm tôi nhớ tới đám cưới của 

người em họ ở đảo Awaji 40 năm trước. Tôi cảm nhận được 

một hạnh phúc bình dị.  

 

Lần vừa rồi khi anh Takenaka vắng mặt, Hải, Văn, Ngọc Anh 

và các bạn ở Shudokan đón tiếp tôi bằng tiếng Việt tôi không 

hiểu, bằng tiếng Nhật mà nói thật tôi cũng không hiểu lắm và 

tiếng Anh tôi có thể hiểu được một chút. Giao tiếp không qua 

tiếng Nhật cũng có cái thú vị riêng. 

 

Tôi thường hay giới thiệu với những người mà tôi tiếp xúc: 

Việt Nam rất tuyệt vời, rất vui, và món ăn rất ngon. Không biết 

có phải lời giới thiệu đó của tôi có tác dụng không mà mùa 

thu năm ngoái, một chuyến du lịch với 14 người tới Việt Nam 

đã được tổ chức. Chúng tôi đã đi thăm quan vịnh Hạ Long, 

một thắng cảnh không thể bỏ qua song chính từ sự đón tiếp 

nồng nhiệt hơn cả mong đợi của các bạn Shudokan mà sau 

chuyến đi đó một nhóm yêu Việt Nam đã ra đời. Cũng từ đó 

có thêm hai cô gái trẻ bắt đầu tập Aikido. Với sự hào hứng 

không ngờ, sau khi về cứ cách một vài tháng đoàn đi Việt 

Nam lại tổ chức gặp nhau một lần. Anh Văn nói với mấy cô 

trong đoàn chúng tôi: “Ba mươi năm nữa, tôi sẽ bằng tuổi của 

thầy Nakao bây giờ. Đến lúc đó, các bạn lại sang Việt Nam 

nhé”. Ba mươi năm nữa tôi 92 tuổi. Phải rồi, một mục tiêu 

cũng được đấy chứ nhỉ? 

 

Chúc mừng các bạn! Chúng ta sẽ lại tập cùng nhau. 

 

10/7/2010 - Shingo Nakao 

 (Trích kỉ yếu 10 năm Aikidō Yūki Shūdōkan) 
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