
Fig. Kanjitecknen f�r jodo Ð

den japanska stavkonsten.

OOOOmmmm    jjjjooooddddoooo

Jodo �r den japanska stridskonsten med stav. Fr�n b�rjan

skapades joteknikerna f�r att de skulle anv�ndas och fungera i

strid. Tr�ningen hade d� striden som huvudsyfte. Idag tr�nar vi

samma tekniker som d�, men med ett annat syfte. Vi tr�nar

inte f�r att kunna besegra en sv�rdsman i strid, utan f�r att

tr�na intuitivt handlande, f�r att kunna bevara lugnet i

stressade situationer, f�r att f� b�ttre balans, harmoni och

koncentration. �ven ett allm�nt intresse f�r Japan, japansk

historia, japanska vapen och naturligtvis f�r motionens skull �r

orsaker f�r att ut�va jodo.

HHHHiiiissssttttoooorrrriiiikkkk

Det ber�ttas att Muso Gonnosuke Katsukishi, samuraj i 1600-

talets Japan, hade segrat i dueller med m�nga av den tidens

sv�rdsm�n, tills han en dag m�tte Miyamoto Musashi. Musashi

var den mest beryktade samurajen n�gonsin, som med sin

sv�rdskonst hade nedgjort otaliga fiender. Duellen var inte p�

liv och d�d, utan en �vning med bokuto (tr�sv�rd), men i

Musashi m�tte Gonnosuke sin �verman. Han kunde g�

d�rifr�n, slagen men oskadd.

En tid senare fick han inspiration att tillverka ett vapen av

en vandringsstav. Gonnosuke b�rjade tr�na sin stavkonst med

stor ih�rdighet. Han l�nade tekniker fr�n yari (lans), naginata

(stridslie) och tachi (sv�rd).

L�ngt senare, n�r han blivit m�stare med sin jo, m�tte han

�ter Miyamoto Musashi och blev d� den f�rste och ende som

besegrade den store samurajen i en duell. Gonnosuke grundade

en egen skola i konsten att strida med jo, och han gav skolan

namnet Shindo Muso Ryu. Denna skola ligger till grund f�r

jodotr�ningen som bedrivs i dag. Skolan �r �ven grunden f�r

det Japanska Kendof�rbundets Seitei Jodo, den jodostil som f�r

n�rvarande har den st�rsta internationella spridningen.

HHHHuuuurrrr    ttttrrrr����nnnnaaaarrrr    mmmmaaaannnn    jjjjooooddddoooo????

Tr�ningen bedrivs i kataform, dvs genom f�rutbest�mda

r�relsem�nster med attacker och pareringar, inramad i en

strikt etikett. En kata tr�nas upprepade g�nger. Varefter man

l�r sig beh�rska teknikerna genomg�r den tr�nande en

utveckling som aldrig tar slut. N�r teknikerna beh�rskas till

fullo finns �nd� alltid n�got mer som formen kan ge. Varje

form har ett namn som ibland beskriver tekniken rent praktiskt

och ibland en mer poetiskt tillsnidad ben�mning. Formerna �r

ordnade i olika serier till ett komplett tr�ningssystem.

VVVViiiillllkkkkeeeennnn    uuuuttttrrrruuuussssttttnnnniiiinnnngggg    hhhhaaaarrrr    mmmmaaaannnn????

Den ena personen har en jo (en rund tr�stav av ek, 128 cm

l�ng) och den andra har en bokuto (tr�sv�rd av ek). Kl�dseln

best�r av en keikogi (tr�ningsjacka) och hakama (vida byxor).

HHHHuuuurrrr    tttt����vvvvllllaaaarrrr    mmmmaaaannnn    iiii    jjjjooooddddoooo????

T�vlingar i jodo g�r till s� att man utf�r formerna parvis. Paren

bed�ms av domare som s�tter po�ng efter kvaliteten p�

formernas utf�rande.

VVVVeeeemmmm    kkkkaaaannnn    ttttrrrr����nnnnaaaa    jjjjooooddddoooo????

Alla kan b�rja tr�na jodo, bara man �r tillr�ckligt intresserad

och beredd att anstr�nga sig lite, inte f�r att det �r s� kr�vande

rent fysiskt, utan mer mentalt. Man �r aldrig f�r gammal f�r

att tr�na jodo - en traditionell kampkonst d�r koncentrationen

och samspelet med partnern �r av st�rsta vikt.


