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  termo kunoichi significa literalmente “nove mais um” , este refere-se aos orifícios naturais do ser 

humano, sendo o  “mais um” a diferença entre os homens e as mulheres, naturalmente que estamos a falar da 
vagina. Estas mulheres eram utilizadas para actos de espionagem fazendo uso das suas capacidades de 
sedução - kiska (arte da sedução) chegando mesmo a criar invejas dentro de um clã inimigo, provocando a 
anarquia e a separação do mesmo.

Eram ainda treinadas no conhecimento de venenos - Yagen, uma das principais armas das kunoichi´s . Na 
verdade o facto de serem vistas como seres fracos e das mesmas demonstrarem habilidades nas artes da 
música e do canto tornava as kunoichi´s  mulheres bastante cobiçadas entre os vários Senhores Orientais.

No século XVI, Chiyome Mochizuki (esposa do Shogún Moritoki Mochizuki), criou uma das maiores redes de 
kunoichi´s de que temos conhecimento. Durante este período Chiyome recrutou moças orfãos, tornando-as 
guardiãs de Templos e de Santuários. Estas kunoishi´s moviam-se com grande facilidade dentro da alta 
Sociedade Japonesa dando forma a uma rede muito eficaz de informações. 

O treino de armas também era levado muito a sério pelas kunoichi´s nomeadamente 
armas ocultas e em particular as Naginatas (espécie de lança com lâmina curva, tipo 
foice, utilizada por agricultores Japoneses durante o período 300 a.c.). 

Cabe a Mariko Sama, esposa do Soke Dr. Masaaki Hatsumi ajudar o Mestre a manter 
viva uma tradição feminina que também faz parte da cultura Ninja. Recordo que em 
um TaiKai realizado em Barcelona, Espanha, tivemos oportunidade de dançar com 
Mariko Sama durante o treino, a situação até era engraçada ... pelo menos até o Soke 
informar que o que estava-mos a fazer eram exercícios de Tai-Jutsu (combate sem 
armas), treino realizado secretamente, Ninjutsu.

               embramos a todos os membros da  Bujinkan que devem adquirir o cartão membro anual 2009.
Este cartão é obrigatório e deve ser solicitado ao Instrutor directo. Este documento preserva a honra dos 
membros da Bujinkan tornando o praticante membro da Bujinkan Japão.
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Kunoichi

Ricardo Lavado

Hidden Weapons & Shuriken Techniques 

Algumas imagens do DVD - H.W. & S. T.

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

Las Palmas • Gran Canaria • ESPANHA

Dia: 8 Agosto
Horario / Timetable: 10.00 – 11.30
12.00 – 13.30
Organizador / Organizer: Shihan Richard Atik
Info: ohniki@terra.es
Teléfono / Phone: 670784860

Tramagal • PORTUGAL

Dia: 18 Abril
Horario / Timetable: 10.00 – 12.30
14.00 – 16.00
Organizador / Organizer: RyuSui - Sensê Luis Vieira
Info: lmvieira1@sapo.pt
Teléfono / Phone: 962 890 169

Mais um Dojo da Bujinkan: 

Bombeiros Voluntários Parede
2º- 19.00 às 20.00h
6º - 18.00 às 19.00h

Parede • Lisboa • Portugal

Canárias 8 de Agosto / Pedro Fleitas

Tramagal 1 8 de Abril / Ricardo Lavado



• SERENIDADE 

• REGULARIDADE

• SINCERIDADE

• SIMPLICIDADE

• VERACIDADE

• AUSÊNCIA DE VAIDADE

• NÃO IRRITABILIDADE 

• EQUILÍBRIO 

• FIRMEZA 

- Seja tranquilo em seu interior. Deixe que a paz e a alegria 
interior se irradiem através de uma face serena. Uma face serena é pacífica, 
sorridente, não demonstra nenhuma emoção violenta. Seja como a superfície 
de um lago. 

 - Seja regular em seus hábitos diários, em suas práticas 
espirituais e no seu trabalho. Levante-se sempre á mesma hora. Seja pontual 
em suas actividades. Irá sentir-se livre de preocupações e ansiedades, faça 
sempre o correto em seu justo momento. 

 - Deixa que as suas palavras coincidam com os seus 
pensamentos. Deixa que as suas acções coincidam com as suas palavras. 
Deixa que haja harmonia entre seus pensamentos, palavras e acções. 

 - Seja natural. Fale com moderação. Não retorça as palavras 
nem os assuntos. Seja franco. Evite a diplomacia, dissimulação e a 
sinuosidade. Vista-se com moderação. Haja com a pureza de uma criança. 

 - Seja fiel. Cumpra suas promessas. Não exagere. Não retorça 
os assuntos. Pensa duas vezes antes de falar. Fale docilmente. Seja preciso no 
que diz. 

 - Não alardeie o seu nascimento, posição, 
qualidade ou logros espirituais. Recorde da natureza evanescente de todas as 
coisas. Elogie os outros. Visualize Deus em todos. Trate inclusive a mais 
pequena das criaturas como a você mesmo. 

- A irritabilidade é precursora de violentas explosões 
de cólera. Vigie as alterações do equilíbrio mental. Observe as pequenas 
ondas de cólera que regem o lago de sua mente. Não permita que adquiram 
grandes proporções. Então alcançará um estado de não irritabilidade, de paz e 
de amor. 

- Tenha calma. Suporte pacientemente o insulto, a injúria, o 
sofrimento, o fracasso e a falta de respeito. Não se ensoberbeça com elogios, o 
êxito e as honrarias. Em ambas situações mantenha uma atitude equilibrada. 
Actua da mesma forma com amigos ou com inimigos. Não deixe nunca que 
nada perturbe sua paz interior. 

- Lembre-se que uma mente inconstante não tem possibilidade de 
alcançar nada. Desperte sua disciplina. Eleja um ideal. Tenha-o sempre 
presente. Não deixes que a sua mente se separe dele nem por um só 
momento. 

•  ADAPTABILIDADE 

• HUMILDADE

• INTEGRIDADE 

• NOBREZA

• MAGNANIMIDADE

• CARIDADE

• GENEROSIDADE

• PUREZA

-  Compreenda a natureza das pessoas com quem está 
em contato. Ajuste seu modo de ser e sua conduta para com eles, de forma a 
que possa agradá-los. Suporte alegremente as excentricidades dos outros. 
Reaja sempre de modo harmonioso. Sirva a todos. Ame a todos. 

 - Respeite todos. Não eleve o seu tom de voz diante de pessoas 
maiores ou veneradas. Todos confiarão em si. Todos lhe obedecerão, o 
respeitarão e o reverenciarão. Não considere ninguém inferior a si. 

- Desenvolva uma personalidade integra, recolha todos os 
pontos dispersos do seu carácter. Seja uma pessoa de elevados princípios 
morais. Leve uma vida recta. Deixe que isto emane de si. 

 - Fuja das impurezas da mente como do veneno. Nunca considere 
os defeitos dos outros. Aprecie suas boas qualidades. Nunca se entregue aos 
maus pensamentos, palavras e acções. 

 - Considere todas as coisas com a mente aberta. Ignore 
os defeitos dos outros. Seja nobre e receptivo em tudo. Evite os boatos inúteis e 
a disseminação. Não deixe que sua mente se prenda em pequenas coisas. 

 - Dê, dê e dê. Irradie teus pensamentos de amor e de boa 
vontade. Perdoe a seu próximo. Bendiga o homem que te injuria. Reparta o que 
tens com todos. Alimente e veste a todos. Dissemina o conhecimento e a 
soberania espiritual que possui como um dom divino. 

 - Seja liberal quando dá. Tenha um coração amplo. Não 
sejas miserável. Fique feliz com a alegria dos outros. A generosidade é uma 
virtude irmã da caridade, é a culminação da caridade, da magnanimidade e da 
nobreza. 

 - Seja Puro de coração. Elimine a luxúria, a cólera, a avareza e 
outras defeitos. Seja puro em seus pensamentos. Não deixe que entre em sua 
mente maus pensamentos. Pense no bem estar de todos. Seja puro em suas 
palavras. Nunca pronuncie palavras vulgares ou grosseiras. Seja puro também 
com seu corpo. Mantenha-o limpo, mantenha suas roupas e a seu ambiente 
limpo. Observe as normas de higiene física, mental, moral e espiritual.

Seishin jihi no kokoro 

Bujinkan

        m dos aspectos que Sôke expressou em suas pinturas a princípios do ano 2009 foi “Sainô Shin Ki”.
 Não quero arriscar-me a dizer que este é o tema de estudo ou tema de treinamento para este ano e tirar conclusões precipitadas, já que ainda não 
viajei ao Japão e esta informação me foi enviada pelo Buyu Doug Wilson e por alguns escritos que Sôke me mandou. O simples feito de observar e 
reflexionar sobre estes escritos, me incentivaram a escrever o seguinte texto e as motivações são compartir meu ponto de vista, o qual talvez sirva 
para que algum leitor possa compreender mais a respeito destas palavras.  
Antes de tudo, entender que um dos pontos importantes é a mensagem que transmite esta pintura pendurada ao lado do Kamidana (altar) do 
Honbu Dojo, é sem dúvida o sentimento que Sôke quer ressaltar na prática dos estudantes da Bujinkan. Estudando as formas e não formas das 
diferentes escolas que formam a Bujinkan, devemos buscar enteder o que Sôke expressa. 
Se analizarmos o primeiro termo dos ideogramas que formam as escrituras de sua pintura, podemos perceber a seguinte tradução;

才能  Sainô significa habilidade, talento e capacidade. Com respeito a isso, penso que as habilidades muitas vezes são herdadas 

segundo nossos genes. Algumas pessoas têm habilidades físicas, outras mentais e outros mais emocionais. Dentro dessas habilidades podemos 
apreciar que existem certos talentos os quais surgem às vezes naturalmente, em ocasiões espontaneamente e certas vezes trabalhadas 
duramente para ser despertas. Estas habilidades nos praticantes de artes marciais por vezes se apreciam a simples vista e outras vezes estão tão 
ocultas que depende do instrutor e do esforço do praticante para fazê-las brilhar. 

心  Shin (kokoro) é coração, mente, espírito. No idioma japonês se usa de várias formas, como por exemplo para falar de intenções, instinto, 

da percepção ou sensibilidade. O Nihon no Kokoro, é o espírito japonês, é sem dúvida alguma um dos grandes atrativos do Japão para os 
ocidentais. No Budo, a cerimônia do chá, a elegância dos Kimonos, os templos, os costumes e o respeito dos japoneses, é uma cultura e 
comportamento tão atrativo e fora do comum que chama a atenção de muitas pessoas pelo país. A peculiar combinação de fatores marciais, 
religiosos e artísticos na particular proporção em que se entrelaçam na história do Japão, são hoje em dia o alimento do espírito de quem pode 
perceber este sensível “Nihon no Kokoro”. Isto também se conhece como Yugei e sem dúvida alguma é parte das artes marciais.  

Quando falamos de Alma, não deveríamos usar Kokoro, melhor “Tamashi” 魂que significa claramente “Alma”. O Tamashi tem uma qualidade; 

que é pura em sua natureza, é a mesma luz do ser humano em sua essência.
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Bufu San Kai.  Tenryu, Verão  de  2009  ( Continua )

Soke Dr. Masaaki Hatsumi

PRECEITOS DE UM CORAÇÃO BENEVOLENTE:

Errata • nº1 Março 2009
Texto - Shinnen o autor é o Shihan Christian Petroccello-Argentina
Texto - 9 Ryu´s da Bujinkan • 6. (26º Soke Masaaki Hatsumi)
Izumo Kanja Yoshiteru, foi o fundador desta escola (princípio do Sec. XII) tendo base o Boxe Chinês,
a principal características deste Ryu é a adaptação natural, não existe uma postura de combate. 

SHINDEN Fudo Ryu Dakentaijutsu  

Tamashii no Hikari 
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