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Tradução da Kankaku 15 
 
Teki no chikara wo tsukau

 In Yo, ¿Oponentes y/o Iguales?

A tener en cuenta no es el significado de sus extremos sino la 
fluctuación a la que ambos están sometidos.

En Shinden Fudo Ryu, existen tres modelos importantes. Por un lado 
tenemos Ikken Hasso, por otro lado Biken Isshun y por último Shizen 
Shigoku.

Ikken Hasso hace referencia a un golpe que puede venir desde ocho 
direcciones o bien a un solo golpe hacia ocho direcciones o quizás 
hacia el infinito. En este modelo podemos ver la implicación del Kihon
Happo y la necesidad de su conocimiento para poder entender este 
nivel, que corresponde a las técnicas del Ten no kata(forma del cielo).

Biken Isshun es una caminata hacia la acción sutil mientras todo ocurre 
en un solo instante. Significa “ espada escondida, un instante “; los 
movimientos de este nivel se denomina Chi no kata(forma de la tierra), 
básicamente porque las escenas técnicas se desarrollan en la posición 
de sentados en el suelo(fudoza/seiza).

Usar a força do oponente

 In Yo ,opostos e/ ou iguais?

O que deve ser levado em conta não é o significado dos seus extremos 
e sim a variação sobre esse assunto.

Em Shinden Fudo Ryu existem três modelos importantes. Por um lado 
temos Ikken Hasso, por outro Biken no isshun e por ultimo Shizen 
shigoku

Ikken Hasso tem referencia a um golpe que pode vir a partir de oito 
direcções ou um só golpe para as oito direcções ou talvez ao infinito.
Neste modelo podemos ver a implicação do Kihon Happo e a 
necessidade do seu conhecimento para poder entender este nível, que 
corresponde as técnicas do Ten no Kata (forma do Céu).

Biken Isshun é uma caminhada até a ação subtil enquanto tudo ocorre 
em um só instante. Significa “Espada escondida, em um instante”; Os 
movimentos deste nível se denomina Chi no Kata (forma da 
Terra),basicamente porque as técnicas se desenvolveram na posição 
sentada no solo (Fudoza/Seiza).

Shizen Shigoku se refiere a la visión última de la Naturaleza. A adquirir 
un “no posicionamiento” en la actitud del combate. 

La interrelación de estos tres elementos es primordial para llegar al 
nivel de comprender como usar la propia fuerza del adversario. En el 
número del mes pasado hablé de cómo Hatsumi Sensei se mueve 
relajado, “ oscila sin tensión “ y ahora me gustaría sumarle el concepto 
que títula este kankaku; “ usar la fuerza del adversario “ como parte de 
nuestro propio movimiento.

En una de sus últimas cartas Hatsumi Sensei me envió un 
texto/enseñanza que se titula BUDENHI, la transmisión secreta 
marcial. En una de sus partes escribe: “ La figura del espíritu que 
ilumina el gran camino de la verdad es la luz que brilla como el néctar del 
cielo y que, conjuntamente, con la luz de la perfección protegerá a la 
persona verdadera “. Hoy quiero compartirla con Udes. Ahora es 
cuestión de reflexión personal.

Un abrazo para todos/as los/as buyu. Les deseo
una feliz vida.

Shizen Shigoku se a ultima visão da natureza. Ao adquirir uma “Não 
posicionamento” na atitude do combate.

A interpretação desses três elementos é primordial para chegar ao nível 
de compreender como usar a própria força do adversário. No número 
do mês passado falei de como Hastumi Sensê se move relaxado,”oscila 
sem intenção” e agora gostaria de adicionar o conceito que titula este 
Kankaku; ”Usar a força do adversário” como parte do nosso próprio 
movimento.

Em uma de suas ultimas cartas, Hatsumi Sensei me enviou um 
texto/ensinamento que se titula BUDENHI, A secreta transmissão 
marcial. Em uma das suas partes ele escreve: “A figura do espírito que 
ilumina o grande caminho da verdade é a luz que brilha como o néctar 
do céu e que, conjuntamente, com a luz da perfeição protegerá a 
pessoa verdadeira”.
Hoje quero compartilhar com vocês. Agora é uma questão de reflexão 
pessoal.

Um abraço para todos/das os/as Buyu.
Lhes desejo uma vida feliz.

Caminhos Essenciais  16

Fumi, o sentido do saber; Fushi,o sentido da entidade, Kasyo, o sentido da natureza; Kaden, transmitir o sentido 
e Waraku, a paz e a harmonia.
Esses são os caminhos essenciais dos sentidos da vida.

Ao final chamo a Waraku, a paz e harmonia. Representa o que se busca e em poucas ocasiões  se encontra. 
Encontrar a paz e a harmonia dentro do caos é o grande segredo dos ensinamentos.

Vida e Budo 11

Takamatsu Sensê me disse: “ O esporte é para fazer crescer o corpo e o Budo para fazer crescer a Vida. 

Esta continua afirmação que Hatsumi Sensê faz sobre a igualdade dos conceitos de Budo e Inochi; De Artes 
Marciais e Vida , tem a razão de ser na própria habilidade de converter dois e um, de ser capaz de aplicar os 
princípios das Artes Marciais a vida e vice versa .Ser capaz de plasmar cada movimento, cada principio que 
aparece por de trás de cada técnica é uma arte ao qual devem aspirar todos os Artistas Marciais.

Tradução do Livro Dragão Branco

RyuSui Haramitsu
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S • 04 de Julho 2009 - Lisboa - PORTUGAL  (Org. RyuSui)

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

• 08 e 09 de Agosto - São Paulo - TAIKAI BRASIL Shian Chriatian Petroccello

• 03 de Outubro 2009 - Algarve - PORTUGAL  (Org. RyuSui)

• Dezembro  DAIKOMYOSAI - JAPAN
Todos estes eventos estarão sujeitos a confirmação podendo a sua data ser alterada.
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Pedro Fleitas, Unryu



           anshin no Kata

Japão: A terra da forma dos três espíritos dos três corações
(Extraído de Bujin Volume 1 n.º 8, algumas correcções efectuadas)

Um monge disse uma vez, “Centenas e milhares de folhas crescem de 
uma raíz”. Simplesmente falando, ele queria dizer que, mesmo uma 
árvore gigante com pequenos ramos e milhares de folhas, veio de uma 
semente. Sem a semente, nenhuma árvore crescerá. A árvore gigante 
depende, para o seu crescimento, do seu sistema de raízes.
Decidi ter uma conversa com a árvore gigante. O que se segue é a 
conversa entre mim e a árvore.
“Olá, Grande Árvore, quantos aniversários celebraste?”
“Não faço ideia. Existem tantos anéis anuais no meu corpo que eu fico 
tonta a contá-los!”
“Ai sim? Lembras-te de quando eras muito pequena?”
“Sim, lembro-me de comer os deliciosos Nitrogéneo, Ácido Fosfórico e 
Potássio, todas as coisas boas que me ajudaram a crescer assim 
grande.”
“Bem, Grande Árvore, para as artes marciais, temos um ensinamento 
do espírito dos três corações – Sanshin no Kata. Este ensinamento é 
baseado no dito que o espírito de um menino de três anos está com um 
homem até ele ter cem anos de idade. Reconhecemos a importância da 
primeira infância e valorizamos muito estes importantes anos, quando 
não se tem noção do ego, de independência e de consciência.”
“Este Sanshin no Kata (forma dos três corações) está descrito numa 
secção dos ensinamentos secretos da Gyokko Ryu, que ensina aos 
principiantes que temos de treinar-nos a nós mesmos com o espírito de 
uma criança de três anos, não esquecendo o espírito, mesmo que 
pensem que conseguem fazer estas técnicas.”
“Uau, o que é isso?, perguntou a Grande Árvore”
“Bem, posso demonstrar o Kata para ti. Este Kata representa o 
sentimento mais importante como artista marcial. É um movimento 
muito simples, algo que fazemos intrinseca e naturalmente. A base do 
Sanshin no Kata é artística, mas também muito descomplicada. O teu 
movimento corporal enquanto fazes isto é bastante diferente dos 
movimentos do Kihon Happô.”
“Existem um total de 10 Kata. Existem cinco Kata para o lado direito do 
corpo e outros cinco para o lado esquerdo. Estes 10 Kata são 
chamados de “Shoshin no Kata” (Kata do Primeiro Corpo) no Densho 
(Livro de Ensino). Os cinco Kata são classificados como os cinco 
elementos da Natureza, que são Terra, Água, Fogo, Vento e Céu.”
“Treinando estes Kata, um aluno começa a reconhecer os cinco 
elementos e a verdade da Natureza.”
(Depois de ter completado a minha demonstração, a minha conversa 
com a árvore continua)
“Estás a mover-te muito naturalmente”, sussura a árvore.
“É verdade, respondo. O ponto bom desta técnica é mover 
naturalmente e não fazer as formas do Kata intencionalmente. Cada 
movimento é muito simples e flui de uma forma para a outra.”
“Compreendo”, disse a árvore. “Tudo deve ser feito simples e 
naturalmente. Muitos de nós esquecem o importante ponto de ser 
simples e natural actualmente. Ouço tanto sobre cinzas mortais, chuva 
ácida, e outro tipo de poluição do ar, que é um resultado das pessoas 
estragarem a Natureza.”
“Desculpa, amiga Árvore, termos causado todas essas coisas más. Por 
isso é que eu tento introduzir o Budô ao maior número de pessoas 
possível de modo a preservarmos a Natureza. Quero fazer um círculo 
maior de Buyû (amigos das artes marciais) que valorizam a Natureza. O 
Budô ensina-nos a fluir com a Natureza e não contra ela.”
“Se isso acontecer, nós árvores podemos continuar a fornecer-vos 
oxigénio”, disse a árvore.
“Muito obrigada, agradeço o teu apoio. Tenho muito a fazer, tal como 
tornar as pessoas conscientes das suas acções destrutivas. E pará-las, 
de modo a que se tornem melhores pessoas. O meu chamado também 
me diz que tenho de elevar a relação de um instrutor e dos alunos ao 
nível da relação de Buyû, de modo a que todos sejamos amigos, sem 
ninguém superior ou inferior ao outro. Estas coisas são muito difíceis de 
conseguir.”
“Compreendo a tua agonia, Sôke. À medida que as pessoas crescem, 
tem tendência a mudar e a separar-se para seguir o seu próprio 
caminho. Os animais apartam-se dos seus pais e as folhas caem de nós 
árvores. Esta é a lei natural. Quando crescemos e encontramos a nossa 
própria identidade, mudamos e partimos do local original, onde fomos 
alimentados.”
“Isso está tão correcto, minha majestosa amiga. Existem quatro 
estações no Japão e gostamos da beleza de cada uma. Esta beleza é 
especialmente engrandecida no tempo da mudança de estação. Existe 
tristeza e solidão na beleza das estações. À medida que as estações 
mudam e amadurecem, vemos mais claramente a sua beleza. A Rainha 
Elizabeth disse uma vez que a Natureza é bela à medida que muda.
“Concordo contigo, que a beleza da Natureza é mais evidente quando 
muda”, respondeu a árvore.
“Senti frequentemente que a minha relação com os alunos era, de 
algum modo, instável. Podes compará-la com a mudança da Natureza. 
Às vezes a nossa relação era varrida por uma rajada de vento muito 
forte. Aí, sentia-me perdido e tornei-me muito só. Comparo estes 
momentos às estações. Como o Outono é representado pelas folhas 
que caem, e o Inverno pelas montanhas cobertas de neve, são frias e 
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duras. Mas a mudança de cenário conforta o meu coração solitário. Do 
mesmo modo que admiramos a beleza do Inverno, cedo encontramos o 
botão de novo crescimento na árvore, o sinal da Primavera que virá. Antes 
que te apercebas, crescemos e outro anel anual é acrescentado. Temos de 
atravessar o outono e o inverno da nossa vida antes de podermos apreciar a 
Primavera. A vida e a Natureza são muito semelhantes.”
“Então, continuas em frente”, suspira a árvore compreensiva.
“Exactamente. Comecei a compreender quando Sensê Takamatsu 
costumava dizer “Bufû Ikkan” (o caminho consistente das artes marciais). 
Significa que Bufû (o caminho das artes marciais) engloba diferentes 
aspectos da vida, tal como um ano tem quatro estações e cada estação tem 
um vento diferente como o vento da primavera, verão, outono e inverno. Sra. 
Grande Árvore, existe alguma coisa que tenhas medo, agora que te tornaste 
tão grande?”
“Não gosto do vento forte, mas o que me assusta mesmo é o raio. Vês muitos 
homens que procuram refúgio debaixo da grande árvore, na vida. Tentam 
obter favores de um Grande Mestre através da lisonja, pensando que 
também ele será tão grande como o seu mestre porque toma conta dele. 
Esquecem-se que a lisonja não leva a lado nenhum. E se continuarem à 
procura de favores em vez de treinarem para serem melhores, podem 
encontrar o arqui-inimigo da árvore, o raio. Quanto mais alta é a árvore, 
maior é a hipótese de o raio lhe acertar.”
“Aí tens razão, Árvore.”
“Então, algumas das grandes árvores nascem para os lados em vez de 
crescerem para cima. Continuam a ser bonitas mas são chamadas de 
“pequenas de rua” (Street smart) porque não serão atingidas pelo raio como 
o são as árvores altas.”
“O modo de vida para a árvore e para o homem podia ser semelhante,” 
respondi atenciosamente.
“Hatsumi kun*, sei que és Ninja. Podes movimentar-te livremente no mundo, 
enquanto eu estou enraizada no chão e não tenho liberdade de 
movimentos.”
“A verdade é a mesma, Gigante Árvore. Aquilo que é mais importante para 
um homem são as suas raízes. Uma pessoa tem de estar bem assente na 
terra, nutrido pelas suas raízes. As raízes fornecem a verdade, que é do mais 
importante para o homem. Senão tivermos raízes, não podemos viver uma 
vida completa.”
“Não compreendo o que dizes.”
“Na medicina Oriental, o fígado e o rim são considerados a chave para a 
saúde. Se algum destes órgãos não funciona correctamente, temos 
tendência a adoecer. No Budô, a chave para o caminho completo é possuir 
“Kishin Kigan” (A mente e os olhos de Deus) do mesmo modo que rins e 
fígado saudáveis são a chave para a boa saúde.”
“Assim, um Ninja tem de ter um coração de justiça e utilizar o método certo 
para lutar com a justiça contra a maldade. O método correcto vem não só da 
vontade própria, mas também de alguma força natural. Alguns podem 
chamar-lhe Deus. De modo a apanhar ou receber este método correcto, 
uma pessoa precisa de raízes, pois estas agem como a terra ou como uma 
antena. Se não ganhares o método correcto e não o souberes manusear 
correctamente, não serás um Ninja.”
“Sensê Takamatsu deu-me uma figura Nanga (figura estilo Chinês) que 
ilustrava um cenário de outono tardio, acerca de 30 anos atrás. A figura 
ilumina a minha mente de cada vez que a vejo, como se o sol brilhasse sobre 
mim. Surpreendentemente, a figura inspira-me a desenhar. Pergunto-me se 
me tornarei num verdadeiro Budôka (Nota: Budôka, como Musashi, era 
também bem conhecido como grande pintor.) A figura ilustra uma natureza 
desolada com árvores sem verde e folhas douradas. Fico muito feliz por 
saber que a relação entre Sensê Takamatsu e eu se desenvolveu em algo de 
que me orgulho muito. Permanecemos bem próximos como aluno e 
professor ao longo da nossa relação e nunca quebrámos, e a nossa relação 
tornou-se mais Buyû. Ao contrário, fico entristecido quando um dos meus 
alunos parte como uma folha de outono cai da árvore. Lembro-me do poema 
de O'Henry, Uma Folha.”
Escrevi um poema em atenção à árvore, na expectativa de nutrir a tua mente 
e ajudar-te a melhorar a destreza quando treinares Shoshin no Kata. Por 
favor leiam o poema e deixem-no falar aos vossos corações.
Todos vocês, amigos de Budôkan, por favor usem o dojo como foi finalizado. 
Estou velho e sou um homem só. Ficaria feliz de viver convosco, pois vocês 
podem aquecer-me com o vosso coração quente.”

A mensagem da Grande Árvore

Um vento frio invernoso sopra através de mim,
E pergunto-me porque me sinto tão fria por dentro.

Cada folha da árvore me queria dizer algo,
Sentindo pena pela mudança do coração de tantos homens.

Por alguma razão, partem sem uma palavra.

Um dia frio e invernoso nem uma folha na árvore,
Uma única árvore que se ergue, heroicamente, por si só.

“Não tens frio, Grande Árvore, sem as tuas folhas?”
Sim, mas é quando estou despida que mais raios de sol te alcançam.”

A mensagem da velha Grande Árvore
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