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ТАНИ - ХА ШИТО - РЮ КАРАТЕ ДО
"ПЪТ ЗА ВСИЧКИ"

От 1989 г. насам сенсей Томияма ежегодно посещава България и провежда семинари, като
разяснява основните принципи на Тани-ха Шито рю. Освен Шито рю сенсей Томияма
практикува Годжу рю, а така също и Тай-чи чуан. В по-ранните си години се е занимавал с
бокс. В момента притежава 7 дан и титлата "Шихан" в Шито рю и 6 дан в Годжу рю.

Според него основната цел на бойните изкуства и причината, поради която първоначално са
възникнали, е самозащитата. Това означава на първо място да можеш да се защитиш от

агресия. Но освен това тук се включват и други компоненти, за които много от
практикуващите бойни изкуства забравят. Практикуването на карате не бива по никакъв
начин да уврежда здравето на трениращия - нещо, което за съжаление често се наблюдава и
е резултат от неправилно заучени и изпълнени техники. Сенсей Томияма набляга много на
правилното изпълнение на всяка техника, така че тя да бъде физиологично и биомеханично
обоснована, съобразена с особеностите на човешката анатомия. Така се предпазват
различните части на тялото и особено опорно-двигателния апарат: стави, сухожилия,
гръбначен стълб, нерви. Освен това терминът "самозащита" включва способността да се
окаже първа помощ при случай на травма или друга злополука.
От техническа гледна точка самозащитата изисква максимална ефективност. Това означава
максимален резултат при минимален разход на енергия и движения. Според сенсей Томияма
много от техниките, използувани при състезания, правят човек уязвим, тъй като оставят
големи части от тялото му незащитени и са лесна мишена за контраатака. В Тани-ха Шито рю
се набляга на по-прибрания гард, по-малките по обем на движение техники, които са
по-икономични и по-бързи. Основната стойка е тази, в която обикновено човек ходи. Това
позволява лекота на придвижването. Тези технически подробности характеризират стила с
бързина, маневреност, гъвкавост. Сенсей Томияма непрекъснато повтаря основните правила,
които трябва да се спазват при изпълнението на всяка техника и които най-добре илюстрират
стремежа към максимална ефективност:
1) Не прави излишни движения
2) Не използвай излишна сила
3) Всяко движение започва от края на предишното
4) Използвай цялото тяло през цялото време
Излишните движения според сенсей Томияма са своего рода "телеграфиране" и издават
намеренията ви на противника, а също така отнемат време. Излишната сила е главно
прекомерното стягане на мускулите в стремежа да се направи по-силен удар и, освен че
прави техниката бавна и скована, то води до по-бърза умора и има вредни за здравето
последици. Третото правило позволява техниките да станат тежки и ефективни, без да са
сковани и бавни. Тази икономичност дава възможност и на по-възрастни хора да се занимават
активно с карате и много сполучливо илюстрира максимата, че карате е за цял живот.
Ако оставим на страна техническите подробности, според сенсей Томияма "карате започва и
завършва с етикет". Този етикет практически се изразява със съвкупност от правила, които
всеки от трениращите трябва да спазва. Те учат особено децата на уважение и зачитане на
труда и личността на другите хора. Те спомагат за овладяване и канализиране на излишната
агресивност и уравновесяват буйния характер. От друга страна Тани-ха Шито рю като част от
бойните изкуства въобще възпитава у човек решителност, разумна смелост, вяра в
собствените възможности за преодоляване на критични ситуации. Резултатът от постоянната
правилна практика е постигането на чувство на удовлетворение и хармония между
физическата и духовната страна в живота на човека, спокоен, чист ум и здраво тяло,
независимо от възрастта.
Тези особености дават възможност на всеки, който търси, да намери нещо за себе си,
независимо дали е млад или стар, прекалено буен или нерешителен и свит. Те правят от
Тани-ха Шито рю един истински път за всички.

