
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHOTO NIJUKUN
 

20 pravidel, která na sklonku svého života sestavil Gichin Funakoshi.
 

1. Karatedo začíná respektem a končí respektem (REY).
2. V Karatedo není prvního pohybu (útoku).
3. Karatedo je pomocníkem spravedlnosti.
4. Rozvij nejprve sám sebe, teprve potom toho druhého.
5. Nauč se kontrolovat svého ducha a pak ho osvoboď.
6. Intuice je důležitější než technika.
7. Neštěstí se stává vždy z nepozornosti.
8. Nevěř že Karatedo se odehrává jen v dojo.
9. Cvičit Karatedo znamená pracovat celý dlouhý život, v tom neexistují hranice.
10.Spoj svuj každodenní život s Karatedo, pak najdeš jeho tajemství.
11.Opravdové Karatedo je jako horká voda která chladne, když ji stále neohříváš, chladne.
12.Nemysli na výhru, ale přemýšlej o tom
13.Změň svoji obranu proti nepříteli.
14.Boj odpovídá  tvé schopnosti zacházet s
využívat nepozornosti soupeře). 
15.Představ si svou ruku a nohu jako meč.
16.Když opustíš místo, kde jsi doma, 
17.Začátečníci musí zvládnout všechny úkony bez vlastního úsudku, teprve potom dosáhnou 
přirozeného stavu. 
18.Kata musí být prováděna korektně, ve skutečném boji je tomu naopak.
19.Tvrdé a měkké, napětí a uvolnění, pomalu a rychle 
20.Vzpomeň si a mysli vždy na tyto
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20.Vzpomeň si a mysli vždy na tyto ”myšlenky”, žij těmito předpisy po celý den. 
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