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• 2011 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Pedro Fleitas (Org. RyuSui)

• 2012 TAIKAI PORTUGAL - Shihan Sven Eric Bogsater (Org. RyuSui)

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

Bujinkan

Viagem ao Japão 2011
10 - 21  Fevereiro

Contacto: Shidoshi Ricardo Lavado

              “ ... não sou Sensê (Professor) sou simplesmente um aluno como vocês que procura aprender a Arte do Soke Dr. 
Masaaki Hatsumi e convosco irei partilhar alguns conhecimentos por mim adquiridos ... “ Shihan Richard Atik 

         ia 2 e 3 de Outubro poderiam ser dias normais em Abrantes, não fosse haver um meeting Internacional de 
Ninjutsu, ao qual se aguardava com expectativa à quase um ano…

 À chegada, a preparação dos tatamis e a ansiedade misturavam-se no ar…

 Quando formámos, uma adrenalina subia no seu auge pela presença do Shihan Richard Atik, o qual não 
queria de modo algum ser tratado por Shihan, defendendo que era um aluno como qualquer um de nós, mostrando que o 
Ninjutsu é mais uma vez, uma Arte de coração e não de galardoados dourados oriundos do Oriente. Tal como o nosso 
Soke Dr. Masaaki Hatsumi diz: “O Ninjutsu é uma herança da Humanidade”.

Na companhia de sua esposa, Fanny, Atik, o “Aluno Shihan”, fazia as delícias dos presentes, na explicação 
teórica do estágio que se basearia no Koto Ryû Koppojutsu “Tiger Knocking  Down School”, bem como nas 
movimentações básicas de um Mestre digno de tal qualificação.

Esta escola, na Bujinkan, é famosa pelo seu Koppojutsu( técnicas sem armas que atacam a parte estrutural do 
oponente). É eficiente pelos seus murros eficazes e pontapés, usando distâncias curtas e ataques rápidos –Koppo- os 
quais quebram os ossos do oponente. Com ligações provadas com a escola Gyokko Ryu, existe uma complementaridade 
nas duas escolas, sendo a Koto Ryu curta na sua aplicação e directa ao ponto, ao passo que a Gyokko Ryu, usa distâncias 
maiores e técnicas mais complexas. Koto Ryu concentra-se no embate e a Gyokko Ryu em chaves, bloqueios e 
projecções.

O Koppojutsu é composto por 6 técnicas que são aprendidas pela sua ordem:

   Kurai Dori -- posturas; Shoden Gata – Técnicas básicas; Chuden Gata – Técnicas intermédias;

Okuden Gata – Técnicas avançadas; Hekito Gata – Técnicas sem arma para defesa de Katana, espada; Kaiden Gata – 
Técnicas superiores

Rodando pelos vários Mestres presentes, foi dando explicação de toda a sua movimentação, progredindo na 
dificuldade dos exercícios. Por cada paragem, a emoção de cada técnica, fazia subir a emoção inspiradora dos Deuses 
chamados na saudação e que nos acompanhavam na capacidade de aprendizagem de cada um. Usando saídas laterais, 
em vez da saída na diagonal, faziam-se projecções, rupturas e danos inimagináveis em cada golpe simulado por uma 
técnica que ia comendo o tempo como de segundos se tratasse.

No términos de cada parte do estágio, tive a sensação de ter sido um tirar do doce que me tinha sido dado no 
início de cada momento de treino… pois se pudesse seguiria pelo dia fora e nunca poderia dizer que era suficiente. 
Quando me diziam que havia terminado, apenas passava pela minha cabeça...  já?!! Enfim, o que um aluno sofre! 

Momento de grande emoção, foi o Jantar de Gala que deu início por volta das 20:45 do dia 2 de 
Outubro. Mais uma vez, o casal maravilha regia a mesa dos participantes, com olhares e sorrisos acolhidos pelos demais 
presentes na sala. Desde a sopa, e os demais pratos, conversas, risos e emoção enchiam os corações de todos que 
partilhavam um mesmo espírito: Bujinkan Warriors. Foi com emoção que D. Odete foi graduada pelo Shihan Richard Atik 
para 1º Dan – Cinto negro (uma Senhora de 70 anos), estando todos os Mestres deliciados por tal iniciativa do “Aluno 
Shihan”.

 Pela noite dentro, o companheirismo e a cordialidade foi sempre presente e todos puderam partilhar da 
música ao vivo dada pelo Mestre Filipe e o Buyu Encarnação ... que tentativa frustrada pela bebida e falta de letra, mas que
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a alegria e emoção contagiante, fizeram as delicias daquele Abrantes que nunca assistira a tal grupo bem  disposto, 
acabando por aplaudir de emoção e lágrima no canto do olho... hehe… Lá fomos dormir, com a expectativa do dia 
seguinte ser pelo menos contagiante como o primeiro.

A chegada foi iniciada pela saudação a todo o gás e deu-se início a mais uma manhã de treino com a sua 
explicação teórica…

Bô, é uma arma usada para combates de longa distância, tentando manter a integridade do seu oponente, 
acabando por ter sido explicado que teria vários níveis de técnicas e que iríamos fazer somente 3 tipos devido à 
complexidade dos mesmos.

Mais uma vez, a frustração chegou aos nossos corações quando o Shidoshi Ricardo Lavado deu por 
terminado o estágio e rasgados elogios foram feitos ao Shihan Richard Atik e sua esposa pela sua dedicação e 
demonstração do real espírito fraternal.

É de salientar todos os ensinamentos, tendo o “Aluno Shihan” tentado ao longo do estágio transmitir que 
não é na preocupação do bater, agredir ou destruir o outro que está a nossa progressão… mas no continuum espacial, 
no deixar sair o que o coração nos transmite, como se de uma brisa se tratasse, percorrendo e envolvendo quem pratica 
e quem a nosso lado está. Que importa um murro sofrido, uma nódoa negra se o espírito é não estar, não agredir e 
deixar fluir o que de melhor acabamos por ter: Companheirismo e Dedicação.

 Acabámos por deixar Abrantes para trás, mergulhada numa intensa chuva mas acalentados por tamanho 
gosto pelo que se tinha passado, guardámos cada nódoa negra, cada articulação menos bem tratada com o carinho 
merecido e rumámos a casa com a vontade de assimilar todo o ensinamento adquirido, com a certeza que não seria o 
primeiro nem o último de uma longa mas agradável caminhada na companhia dos que nos são queridos… Os meus 
Irmãos de Sangue: Buyus (toda a vida)…

                                                                                                    Foi Fantástico!!!..................................

Carlos Encarnação( alguém que ainda tem muito a aprender mas que na companhia de todos vós, seguramente irá ser sempre melhor… 
                                                                                                                                       Poderia não praticar Ninjutsu.. mas a Vida não seria a mesma coisa) 

Maia, Tiago, Nuno, Rita, Luis, Rogério ... e eu.

TaiKai PORTUGAL

4 e 5 Junho 2011
Shihan Pedro Fleitas Gonzalez

Info.: ryusui@gmail.com
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