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ma das principais razões do sucesso da Bujinkan é o “cultivo das boas relações Humanas” e com este propósito avançamos mais um 

 pequenito passo no sonho do Soke, a realização de uma Newsletter conjunta entre a Bujinkan Portuguêsa e a Bujinkan Brasileira. Estamos certos 
que este desafio será um êxito com a colaboração de todos os amantes das Artes Marciais, em particular do Ninjutsu da Bujinkan.

       idéia dessa publicação é levar aos praticantes da Bujinkan Dojo e todos interessados no Budo 
(caminho marcial), um pouco da sabedoria e conhecimento para que ajude a trilhar esse caminho. 
Com artigos de Sôke Hatsumi e instrutores da Bujinkan editada em conjunto com a Ryu Sui de 
Portugal  esperamos levar o Budo Tai Jutsu da Bujinkan a todos os países de língua portuguesa e 
àqueles entusiastas que apreciam nosso idioma, já praticam e buscam um outro ponto de vista.  
Uma forma de unir estes praticante pelo mundo aumentando a confraternização entre eles e faze-la 
extensível ao mundo. 
                                                                                                                                         Desfrutem! 

     aramitsu é conhecido em Sânscrito como Pâramitâ (Cruzar para a outra margem). É um dos 
meios para chegar através de seis disciplinas a um estado chamado Satori (iluminação) indo além 
da vida e da morte.

As seis disciplinas são: Oferenda, Moralidade, Paciência, Esforço, Concentração e Juízo Correto 
(sabedoria – Prajnã).
A ideía de Hatsumi Sensei é promover a Sinceridade, a Lealdade e a Honestidade nas Artes 
Marciais Bujinkan Dojo e extensível ao resto de nossas atividades. 

         anos é a idade do Soke. Fala do ninjutsu sempre com um brilho nos olhos, o mesmo brilho que 
eu vi em 1990 pela primeira vez na cidade de Torremolinos (Espanha), um brilho que explica a sua 
forma de vida, uma vida dedicada a partilhar a  Arte do Ninpo. Setenta e oito anos e com uma 
coragem para se deslocar ao centro do Tatami convidando o mais robusto dos Shihans a tentar 
compreender como é possível derrubar um violento golpe sem o mínimo esforço, sempre com um 
sorriso no rosto, de um gozo infinito, sim porque não tenham dúvidas são setenta e oito anos.
Hoje vários Mestres espalham o conhecimento do Soke pelos vários cantos do mundo e a sua forma 
de trabalho é a correcta ... não que eu seja um “Expert” da matéria, mas porque o mesmo sorriso 
está  estampado em seus rostos, um sorriso de gozo, gozo de desfrutar uma arte milenar que tanto 
nos têm oferecido, obrigado Sensê.
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Anualmente o Soke escolhe um tema de treino para 
que todos os estudantes trabalhem num mesmo 
sentido, no final do ano o Mestre proporciona-nos um 
evento Internacional  onde várias centenas dos 
Mestres dos quatro cantos do mundo, demonstra o 
Budo e partilham dos conhecimentos milenares do 
Soke. O tema de 2008 foi Ku (espaço) e o estudo da 
natureza. Este DVD é sem dúvida alguma mais uma 
peça importante num puzzle que parece nunca ter fim.

Daikomyosai 2008 

Sensê Roberto Correa de André • Brasil

Sensê Ricardo Lavado • Portugal

Sensê Ricardo Lavado • Portugal

Shidoshi Angelo dos Santos 

RyuSui Harimitsu
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S • 18 de Abril 2009 - Abrantes/Tramagal - PORTUGAL (Org. RyuSui)

• 18 de Abril 2009 - São Paulo - BRASIL  (Org. Munen/Mugen Dojo)

• 08 de Agosto 2009 - Canárias - ESPANHA  (Org. Unryu)

• 11 de Julho 2009 - Lisboa - PORTUGAL  (Org. RyuSui)

Todos estes eventos estarão sujeitos a confirmação podendo a sua data ser alterada.

Bujinkan

  Extraído do livro: Shinden – Shihan Christian Petroccello 15º Dan • Argentina 



Ultimamente tenho passado por um período de entregar o resultado das ações ao Universo (Iswarapranidhana, em sânscrito). Isso é o mesmo 
que arremessar uma pedra num lago sem se preocupar com o resultado, as ondas provocadas pelo contato do objecto com seu alvo passa a ser 
uma consequência natural.

Se as ações estiverem de acordo com o propósito Divino ( bom karma ) naturalmente o resultado será bom e voltará juntamente com o Bufu Ikkan 
( sopro do vento marcial). Do contrário, se as ações estiverem em desacordo ( mal Karma ), voltará algo indesejado.
Através do Seishin Teki Kyoyo  (refinamento espiritual) podemos chegar ao Shinshin Gan ( Mente e Coração de Deus ), e assim, arremessar  
boas “pedras” a todo momento sem se preocupar, pois, certamente, muitas coisas boas virão. 

1. (28º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado no século primeiro por Kanja Yoshiteru Izumo, a ryu 
(Escola) de Kukishinden tem origens nos samurais, ele contem 
conhecimentos de luta no campo de batalha com armadura.

2.  (17º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado no século XVII por Oriuemon Shigenobu Takagi. O ryu da 
Takagiyoshin era uma escola do samurais de elite treinados para a 
protecção de alguns Senhores. Contem conhecimentos de combate 
dentro dos castelos, desarmamento da armas; métodos da 
submissão, assim como técnicas para usar Yari (lança). Estes 
métodos foram usados para restaurar a ordem.  

3.  (15º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado no período de Muromachi  (1333-1573) por Hangan 
Gikanbo Uryu. O fundador era especialista em técnicas de lâminas e 
ainda em técnicas para quebrar ossos - Koppojutsu, esta linhagem 
foi herdada também por um Soke do Ryu de Kukishinden. 

4. (28º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado por Hakuunsai Tozawa. A tradição oral sugere que esta 
linhagem tenha sua origem na China, desenvolvida por uma princesa 
da corte imperial. Com base nos princípios do Tigre as ténicas 
referentes a este Ryu estudam pontos vitais bem como o sistema 
nervoso, os músculos, e os órgãos internos. 

5. (18º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado  no século XVI por Sakyou Isshinsai Toda. Esta escola 
incorporou  técnicas com a aplicação de saltos, ataques centrados 
na estrutura e nas junções dos ossos.

KUKISHINDEN Ryu Dakentaijutsu 

TAKAGIYOSHIN Ryu Jutaijutsu

GIKAN Ryu Koppojutsu

GYOKKO Ryu Kosshijutsu 

KOTO Ryu Koppojutsu 

7.  (34º Soke Masaaki Hatsumi) 

Fundado  em 1181 por Daisuke Togakure. Várias foram as armas 
criadas por este Ryu, Te-kage (garra), é provavelmente a mais 
conhecida, esta arma servia para combate contra o adversário, mas 
também ajudava a trepar arvores ou mesmo castelos.

8.  (14º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado no século XVI por Heinaizaemon Ienaga Iga. O kamayari é 
a arma de eleição desta escola. Uma lança com dois gancho de cada 
lado. Esta arma pode ter tido origem nos utensílios dos navios ou 
mesmo barcos piratas.

9. (21º Soke Masaaki Hatsumi)

Fundado por Goemon Teruyoshi Sasaki. Pouco se sabe sobre as 
origens deste Ryu de Ninjutsu; no entanto as projecções Sutemi 
(com sacrifício do próprio equilíbrio) parecem ser a principal 
característica  desta escola. Podemos afirmar que este Ryu dá muita 
importância aos aspectos estratégicos e tácticos do Ninpo, o Soke 
Toshitsugu Takamatsu chegou a dar instrução Kodokan (Dojo 
principal do judo) em Japão.

TOGAKURE Ryu Ninpou Taijutsu

KUMOGAKURE Ryu Ninpo

GYOKUSHIN Ryu Ninpo 

Arremesse a pedra

Shisoshi José Roberto Castro
Muken Dojo • Brasil

Durante os ensinamento de Kukishinden Ryu, Soke Masaaki Hatsumi expressou que Shinnen são técnicas para controlar a mente ou o coração do 
adversário. Penso que é algo muito difícil poder controlar a mente do adversário, se primeiro não se aprende a controlar o próprio coração e sua 
própria mente. O Budo tem inúmeros ensinamentos, que através dos aspectos físicos, se trasladam no sentido de conhecer verdadeiramente a 
própria mente e o próprio coração.

Usamos as formas do corpo com o Taijutsu, para encontrar movimentos livres e poder conectar estes três sentidos do ser.
Durante 1999 onde Soke ensinou Kukishinden Ryu, em ocasiões mostrava técnicas e movimentos para romper o equilíbrio do adversário e abrir seu 
peito, abrindo o coração. O Soke dizia que era uma forma de Kukishinnen e que não só deixava o adversário vulnerável fisicamente, mas que também 
o fazia emocionalmente.
Deve-se  começar primeiro por reconhecer as nossas próprias falhas no Taijutsu e logo cultivar as virtudes que saem desse mesmo reconhecimento.

 Desta maneira podemos entender que abrir o coração é apontar ao mais sublime de cada ser, reconhecendo nos demais, aquilo que também está em 
nós. Sinto que é necessário às vezes poder ver naquele que se converte em adversário, que talvez não é tão contrário ao que podíamos chegar a 
pensar ou sentir e inclusive ao que em algum momento do passado havíamos pensado. 

Baseado nisso, podemos interpretar que todo o que acontece em nossa vida é sustentado pela lei de atração e nossa mente que é geradora de 
milhares de pensamentos por dia, sem dar-nos conta atrai isso que hoje nos surpreende.  

Shinnen Jutsu também podemos interpretar-lo como métodos para proteger nossa mente e nosso coração. É fundamental entender os aspectos 
de auto-proteção, para logo proteger ao próximo.

Shinnen

Christian • Brasil

kamayari 

9 Ryus da Bujinkan

Te-kage

Bujinkan
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